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Samenvatting.

Het toedienen van spierverslappende middelen tijdens operaties heeft tot doel reflex
bewegingen van de patient uit te schakelen. Traditionele toediening in de vorm van
herhaaldelijke bolussen heeft als nadeel een sterk fluctuerende verslapping. Continue
toediening van spierverslappende middelen aIs onderdeel van een regelsysteem leidt tot
een meer gelijkmatig niveau van spierverslapping. Het in dit verslag beschreven
onderzoek is erap gericht een regelaar te ontwikkelen die geschikt is voor aile patienten.

Simulaties zijn uitgevoerd op een twee-compartimenten farmacokinetisch model met niet
lineaire farmacodynamiek. De grate spreiding in patient-parameters, met name de
patient-gevoeligheid, leidt tot de noodzaak van een adaptieve regelaar. Hiertoe worden
de patienten onderverdeeld in 5 gevoeligheidsklassen die elk een factor 2 bestrijken.

lnitieel onderzoek is gericht geweest op het ontwikkelen van een regelaar zonder
excessieve overshoot. Drie typen regelaars zonder initiele bolusinjectie zijn onderzocht:
een adaptieve PID-regelaar, een regelaar met herhaaldelijke bolussen, en een regelaar
met exponentiele flow. Om overshoot te vermijden moet initieel worden uitgegaan van
een zeer gevoelige patient. Als gevolg hiervan duurt het voor gewone en vooral voor
ongevoelige patienten te lang om het gewenste niveau van verslapping te bereiken.
Simulaties met deze regelaars op het patientmodel hebben aangetoond dat deze
regelaars te traag zijn voor klinische toepassingen.

De enige manier om er voor te zorgen dat iedere willekeurige patient binnen vijf
minuten voldoende verslapt is, is het toedienen van een initiele bolusinjectie die is
toegesneden op de meest ongevoelige patient. Deze bolus betekent voor normale en
gevoelige patienten een grate overdosis, die tot gevolg heeft dat de verslapping
gedurende langere tijd op 100% blijft. De patient-gevoeligheid kan worden vastgesteld
op basis van de bolusduur. Wanneer het effect van de bolus begint af te nemen wordt
de PI-regelaar ingeschakeld. Doel van deze regelaar is het stabiliseren van de verslapping
rand het setpoint. De P- en I-parameters worden geselecteerd op basis van de
vastgestelde gevoeligheid.

Nadeel van deze methode is een sterke model-afhankelijkheid. Tevens is het
functioneren van de regelaar sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid van de meting van
de spierverslapping. Klinische metingen zullen daarom alsnog moeten aantonen of deze
benadering mogelijk is in de praktijk.

1



Abstract.

The use of neuromuscular blocking agents during operations is directed at suppressing
involuntary muscle movements in response to surgical stimulation. Muscle relaxants are
conventionally administered by bolus injections, resulting in a failure to maintain steady
relaxation levels. Continuous infusion of muscle relaxants as part of a closed-loop system
leads to a more stable level of relaxation. The work reported in this paper is aimed at
developing a controller suitable for all patients.

Simulations have been performed on a two-compartment pharmacokinetic model with
non-linear pharmacodynamics. Wide individual variation in patient parameters, especially
patient sensitivity, has led to the need for an adaptive control strategy. for this reason
patients have been subdivided into 5 categories, each covering a sensitivity range of a
factor 2.

Initial investigation has been directed towards developing a controller without excessive
overshoot. Three controllers without an initial bolus injection have been examined: an
adaptive PID controller, a controller with repeated boluses, and a controller with
exponential flow. To avoid overshoot, initially we assume a very sensitive patient. As a
result of this it takes too long for normal, and especially for insensitive patients to reach
adequate levels of relaxation. Simulations of these controllers on the model have shown
that these controllers are too slow for use in operating theatres.

The only way to guarantee that all patients will have achieved adequate levels of muscle
relaxation within five minutes, is by administering an initial bolus injection that is
adjusted to the most insensitive patient. For normal and especially for sensitive patients
this bolus will result in a large overdose, having the effect that relaxation will remain at
100% for an extensive period of time. The patient's sensitivity can be determined on the
basis of the duration of the bolus. When the effect of the bolus starts to wear off, the PI
controller is switched on. The objective of this controller is to stabilize relaxation around
the setpoint. P and I parameters are selected on the basis of the determined sensitivity.

A drawback of this method is the strong model dependency. The performance of the
controller is also strongly dependent on the accuracy with which the level of relaxation
can be measured. Clinical measurements will have to show whether this approach is valid
for clinical application.
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Hoofdstuk 1 Inleiding.

Bij de vakgroep Medische Elektrotechniek (EME) van de Technische Universiteit
Eindhoven wordt binnen de Servo-Anesthesie groep al geruime tijd onderzoek gedaan
naar mogelijke toepassing van automatisering binnen de anesthesie. Het onderzoek is
hierbij de laatste jaren toegespitst op de anesthesie-diepte meting en op het automatische
bloeddruk regelsysteem. Een derde belangrijke parameter naast de bloeddruk en de
anesthesie-diepte is de spierverslapping. Het in dit verslag beschreven onderzoek is
bedoeld als een aanzet voor de ontwikkeling van een klinisch inzetbare regelaar voor
spierverslapping.

1.1 Spierrelaxatie-regeling.

De laatste jaren is er een ontwikkeling geweest in de richting van snellere, korter
werkende spierverslappende middelen. Dit gecombineerd met de ontwikkeling in de
elektronica, met name de computertechniek, heeft geleid tot een toenemende
belangstelling voor automatisering van de toediening van spierverslappende middelen.

In de literatuur worden een groot aantal spierrelaxatie-regelaars besproken, waaronder
on-off-regelaars, eenvoudige PID-regelaars en adaptieve (PID-)regelaars. On-off
regelaars werken volgens het principe van semi-continue toediening (De Vries, 1986).
Hierbij wordt de infuuspomp op basis van de gemeten spierverslapping afwisselend aan
en uitgeschakeld. Als gevolg van deze methode zijn on-off-regelaars zeer robuust. Het
nadeel van deze methode is dat als gevolg van het continue aan- en uitschakelen van de
infuuspomp het niveau van spierverslapping sterk aan fluctuaties onderhevig is.
Eenvoudige PID-regelaars geven goede resultaten voor een beperkte categorie aan
patienten (Ritchie, 1985, Brown, 1980). Als gevoIg van de grote spreiding in patient
gevoeligheden zijn deze regelaars slechts geschikt voor een gedeelte van de patienten.
Het onderzoek naar regelaars voor spierverslapping is de laatste jaren dan ook vooral
gericht op adaptieve (Pill-)regelaars.

Bij adaptieve 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.
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In deze initiele fase worden spierverslappende middelen aan de patient toegediend in
de vorm van een bolusinjectie of door een niet-adaptieve PI-regelaar. Doel van deze
initiele fase is het toedienen van genoeg spierverslappende middelen om minimaal 70%
van de receptoren te bezetten, zodat de spierverslapping boven de 0% uitkomt.
Voor het bepalen van de patient-parameters uit de gemeten spierverslapping worden
verschillende methoden in de literatuur behandeld. Veel gebruikt worden pool-plaatsings
algoritmen (Linkens, 1982 (1) en (2) en 1985), waarbij getracht wordt 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 patient-gevoelig
heid. (Jaklitsch, 1987). De laatste paar jaar wordt er ook onderzoek gedaan naar de
toepassing van expertsystemen (Linkens, 1988).

Kenmerkend is dat aIle ons bekende regelaars die in de Iiteratuur besproken worden
uitgaan van een spreiding in de patient-gevoeligheid die maximaal een factor 4 a 5
bedraagt. Een gedeelte van de regelaars gaat zelfs uit van een spreiding van een factor
2 a3. Onderzoek door Nagashima (Nagashima, 1988) heeft echter aangetoond dat in de
literatuur infuus-flowrates gevonden worden die varieren van 0.1 I-£l/kgmin tot 2.5
I-£l/kgmin. Dit duidt op een totale gevoeligheidsspreiding van een factor 25. Bij de in de
literatuur besproken regelaars Iijken de meest extreme patienten buiten het bereik van
de regelaar te vaIlen.

Ret in dit verslag beschreven onderzoek is erop gericht een regelaar te ontwikkelen die
geschikt is voor aIle patienten. Dit betekent dat de regelaar geschikt moet zijn voor de
volledige range aan patient-parameters. Een tweede eis die we hebben gesteld is dat de
regelaar geschikt moet zijn voor klinische toepassingen. Concreet betekent dit dat we
moeten voldoen aan de eisen die de anesthesist stelt ten aanzien van regelsnelheid,
meetapparatuur, gebruikte farmaca, enz. Ook is het van belang dat de regelaar niet
aIleen correct functioneert, maar de anesthesist ook werk uit handen moet nemen.

Op basis van deze criteria hebben we besloten af te wijken van de in de literatuur
besproken regelaars, en eigen methoden te ontwikkelen die geschikt zijn voor deze grote
spreiding in patient-parameters. In eerste instantie is het onderzoek gericht op het
onderzoeken van regelstrategieen zonder overshoot.
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1.2 Tweedeling van het onderzoek.

De ontwikkeling van het spierrelaxatie-regelsysteem valt grofweg in twee delen op te
splitsen:

Signaalverwerving en -verwerking
Expertsysteem en regelaar.

De signaalverwerving bestaat uit het vinden van een geschikte meetmethode voor het
meten van de spierverslapping. Hierbij moet gekeken worden naar de soort methode
(elektrisch of mechanisch), het stimuleringspatroon, de frequentie, enz.
De signaalverwerking bestaat voornamelijk uit het valideren van het EMG met
betrekking tot meetartefacten.

Het onderzoek naar de regelaar richt zich op het vinden van een geschikte regelstrategie
voor een op een expertsysteem gebaseerd regelsysteem. Hierbij wordt gekeken naar het
type regelaar, het al dan niet toedienen van een bolusinjectie, de wijze waarop de kennis
over het farmacon in het expertsysteem op moet worden genomen, enz.

Gezien de omvang van het spierverslappingsproject zijn er twee afstudeerders met dit
project bezig. Het signaalverwerving en -verwerkings gedeelte wordt behandeld in het
verslag van Hoevenaren (Hoevenaren 1992). Het tweede gedeelte, over de regelaar en
het expert systeem wordt in dit versJag besproken.

1.3 Opbouw van het verslag.

In hoofdstuk 2 zal het spierrelaxatie regelsysteem behandeld worden aan de hand van
een blokschema. Tevens zal worden ingegaan op de verschillende spier verslappende
middelen. In hoofdstuk 3 wordt kort ingegaan op de verschillende meetmethoden voor
de spierverslapping. Tevens wordt de Datex Relaxograph besproken, en komt de
validatie aan de orde.
Hoofdstuk 4 behandeld het patientmodel. Dit model is onderverdeeld in de
farmacokinetiek en farmacodynamiek.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op regelaars zonder overdosis. De drie types regelaars die
worden behandeld zijn een adaptieve PID-regelaar, een regelaar met herhaaldelijke
bolussen en een regelaar met exponentiele flow. In hoofdstuk 6 wordt een regelaar met

7



initiele bolus behandeld. Aan de orde komen de bepaling van de patient-gevoeligheid
en de PI-regelaar.
Hoofdstuk 7 behandelt de software-implementatie. Naast het expertsysteem wordt
ingegaan op de interfacing en op de ondersteunende software.
Tenslotte is hoofdstuk 8 gewijd aan de conclusies en aanbevelingen.

Onze dank gaat uit naar dr H. Korsten en dr. B. Smit van de afdeling Anesthesie van het
Catharina Ziekenhuis te Eindhoven voor hun medewerking aan dit project.
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Hoofdstuk 2 Het Spierrelaxatie-regelsysteem.

In dit hoofdstuk zullen we eerst de opzet van het spierrelaxatie regelsysteem behandelen.
Vervolgens komen de veiligheidseisen die we aan de regelaar moeten stelJen aan de
orde. Hierna zal worden ingegaan op de neuromusculaire overgang. Tot slot worden de
veel gebruikte farmaca atracurium en vecuronium besproken.

2.1 Inleiding.

Het toedienen van spierverslappende middelen tijdens operaties heeft tot doel de reflex
bewegingen van de patient uit te schakelen. TraditioneeJ worden spierverslappende
middelen toegediend in de vorm van opeenvolgende bolusinjecties (figuur 2.1).

6 a8 mg
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ill I

~ I
I

;>

I I.-....
1mc; Iu I O.5mgC':I I lmc; lmc;...

J

.~
a. ' IO~mc

en i I .-- -

0% I

a ' "'" 80 ~20..v
Tijd (min)

Figuur 2.1 Klinische toediening van bolusdoses. (Linkens, 1982 (1»

Voor aanvang van de operatie wordt door de anesthesist een bolusinjectie toegediend.
Op het moment dat de patient 80 % verslapt is kan de chirurg met de operatie beginnen.
Wanneer de anesthesist merkt dat het niveau van relaxatie onder de gewenste waarde
uit dreigt te komen wordt er een hernieuwde bolusinjectie gegeven. Zo worden er tijdens
het verloop van de operatie een aantal opeenvolgende bolusinjecties gegeven.
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Aan deze methode kleven een aantal nadelen. Zo is het niveau van relaxatie aan vrij
grote fluctuaties onderhevig. Tevens vormt deze methode een belasting voor de
anesthesist, die naast het niveau van relaxatie nog een groot aantal andere patient
parameters in de gaten moet houden.
Gezien de grote variaties in patient-gevoeligheid en de grote tijd die verstrijkt tussen
toedienen van het farmacon en reactie van de patient is het vrij lastig om de juiste flow
handmatig in te stellen. Door deze toediening nu te automatiseren kan de anesthesist
werk uit handen genomen worden. Tevens leidt het gebroik van een automatisch
regelsysteem tot een meer gelijkmatig niveau van relaxatie.

2.2 De opbouw van het regelsysteem.

patilmt
st1mulus

Relaxograph

expert system

validatie

~ ....
keyboard display

• J. pomp

relaxatie
~

1/1 t\
I'" v

PI regelaar pompaansturing

~ t~
1.'1 EMG
I'"

1/1 f'.-

i"J v

Figuur 2.2 Opbouw van het regelsysteem.

De opbouw van het regelsysteem wordt behandeld aan de hand van figuur 2.2. De eerste
stap is het meten van de spierverslapping bij de patient. Dit wordt gedaan door de Datex
Relaxograph. Vanuit de Relaxograph wordt een zenuw van de patient elektrisch
gestimuleerd. Vervolgens wordt het resulterende EMG gemeten. Daar de metingen
verstoord kunnen worden door bewegingsartefacten of elektromagnetische interferentie
van andere apparatuur, is het van belang dat we validatie toepassen op de resultaten.
Omdat de Relaxograph dit niet goed genoeg doet (Hoevenaren, 1992), wordt ook het
rowe EMG signaal van de Relaxograph ingelezen. Op dit signaal wordt vervolgens
patroonherkenning toegepast. Het aldus gevalideerde signaal wordt aangeboden aan de
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regelaar.

De regelaar valt op te splitsen in het expertsysteem en de PI-regelaar. Het expert
systeem bevat kennis over het gebruikte farmacon en de respons van de patient op dit
farmacon (het patientmodel). Op basis van deze kennis en het verloop van de
verslapping als functie van de tijd wordt de gevoeligheid van de patient bepaald. Deze
bepaalde gevoeligheid resulteert in geschikte P- en I-parameters voor de regelaar.
De onderdelen display en keyboard vormen samen het gebruikers-interface. Op het
display wordt op ergonomische wijze de status van het systeem weergegeven. Via het
keyboard van de computer kan de anesthesist in het systeem ingrijpen.

De door de regelaar berekende flowrate wordt vervolgens door het pompinterface
omgezet in voor de pomp begrijpbare commando's. De pompaansturing is ook
verantwoordelijk voor het afbandelen van foutmeldingen vanuit de pomp. De ingestelde
infuusflow wordt door de pomp aan de patient toegediend.

2.3 Veiligheidseisen.

Daar we te maken hebben met een regelsysteem voor klinische toepassingen, moeten we
de veiligheidsaspecten streng in de gaten houden. Het grote voordeel van het
spierverslappings-regelsysteem is dat, in tegenstelling tot het bloeddruk-regelsysteem
(Zwart, 1990), het gebruikte farmacon vrijwel geen bekende schadelijke bijwerkingen
heeft. Het is daarom ook niet noodzakelijk om strenge eisen te stellen aan de maximale
infuus flow of de maximale dosis.

WeI is van belang, ook gezien het experimentele karakter van het regelsysteem, dat de
veiligheid van de patient ten aanzien van de spierverslapping gewaarborgd is. Hiertoe
zijn een aantal alarms ingebouwd. Ten eerste moet de integriteit van het ingangssignaal
bekeken worden, om meetartefacten of storingsartefacten te detecteren. Tevens moet een
niet correcte werking van de infuuspomp gesignaleerd worden, en moet een spierver
slapping die meer dan 5 % onder het setpoint uit komt gesignaleerd worden. We
hebben ervoor gekozen bij het optreden van een van deze problemen moet het systeem
direct om te schakelen naar manuele stand, zodat de anesthesist de controle zelf kan
ovememen.
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2.4 De neuromusculai:;;:re~o;;-;v;oerng~airnong'.-------------

Teneinde de werking van spierverslappende middelen te kunnen verklaren zullen we
eerst ingaan op de normale werking van de neuromusculaire overgang.
Als gevolg van een actiepotentiaal vanuit de axon depolariseert de motor-eindplaat. Dit
veroorzaakt het vrijkomen van de transmitterstof acethylcholine (ACh). Deze stof
diffundeert door het presynaptisch membraan en steekt de synapsspleet over. Het ACh
verhoogt de permeabiliteit van het spiervezelmembraan voor Na+ en K+. Het
spiervezelmembraan depolariseert door de Na+ influx. Wanneer deze depolarisatie een
drempelwaarde overschrijdt zet de Hodgkin cycle in en ontstaat in de spiervezel een
actiepotentiaal. Hierdoor vindt contractie van de spiervezel plaats. Wanneer de
depolarisatie de drempelwaarde niet overschrijdt zal er geen actiepotentiaal in de
spiervezel ontstaan en dus ook geen contractie van de spiervezel. De reactie van de
spiervezels op de stimulus is als een gevolg hiervan een alles of Diets proces. De totale
kracht van de spier neemt toe met het aantal vezels dat in contractie is.

De gebruikte spierverslappende middelen werken in op de neuromusculaire overgang
(zie 2.5). Bij het optreden van spierverslapping zullen als eerste de dikke spiervezels in
verslapping gaan. Dit heeft als gevolg dat, wanneer bijvoorbeeld 80% van de spiervezels
verslapt is, de spier slechts nog in staat is om 5% van de maximale kracht te leveren. De
laatste 20% bestaat voornamelijk uit dunne spiervezels die weinig kracht kunnen leveren
en de chirurg dus weiDig kunnen hinderen. Het is dan ook Diet noodzakelijk dat de
patient voor de volle 100% verslapt is. Over het algemeen wordt volstaan met een
spierverslapping van 80 a95%.

2.5 Vecuronium en atracurium.

Er zijn drie typen van neuromusculaire blokkade die klinisch onderscheiden kunnen
worden door het verschil in patronen van gestimuleerde spierresponsies ten aanzien van
een veranderende stimulusfrequentie [Ali 1976, Viby-Mogensen 1982]. Deze drie typen
zijn:

Niet-depolariserende neuromusculaire blokkade
• Depolariserende neuromusculaire blokkade
• Tweevoudige blokkade (fase II of ongevoelige blokkade)
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Op deze drie typen spierverslappende middelen wordt uitgebreid ingegaan in het verslag
van Hoevenaren (Hoevenaren, 1992).

Op basis van de voordelen van niet-depolariserende farmaca wordt in de praktijk vrijweI
overal gebruik gemaakt van de niet-depolariserende farmaca atracurium en vecuronium.
Deze twee middelen hebben een gemiddelde werkingsduur die aanzienlijk korter is dan
van aile andere bestaande niet-depolariserende middelen. Ze werken overigens weer
langer dan suxamethonium bij de depolariserende middelen. Vecuronium en atracurium
hebben een korte hersteItijd. Dit is de tijd die verstrijkt tussen het stoppen van de toedie
ning van spierverslappende farmaca en het weer zelfstandig kunnen ademen. Tevens is
bet mogelijk om direct na de operatie te antagoneren met neostigmine. Een ander
voordeel van deze beide middelen is het ontbreken van cardiovasculaire effecten.

In dit onderzoek is ervoor gekozen een regelaar te ontwerpen op basis van vecuronium.
Een voordeel van vecuronium ten opzichte van atracurium is dat de doses noodzakeIijk
voor het bereiken van een bepaald niveau van spierverslapping bij vecuronium een factor
4 tot 5 lager liggen (Gramstad, 1982 en 1985, Robertson, 1983). Tevens is er binnen het
Catharina ziekenhuis een grotere ervaring met vecuronium. Een bijkomend voordeeI is
dat er uit de Iiteratuur meer bekend is over de werking van vecuronium, vooral met
betrekking tot het modeIIeren van de patient-respons.

13



Hoofdstuk 3 Meten van de mate van spierrelaxatie.

In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de meetmethoden die gebruikt kunnen
worden voor het bepalen van de mate van spierrelaxatie. Vervolgens wordt de Datex
Relaxograph besproken en komt de validatie aan de orde.

3.1 Inleiding.

Voor een automatisch regelsysteem voor spierrelaxatie is het allereerst noodzakelijk dat
we een betrouwbare en nauwkeurige meting van het niveau van spierverslapping kunnen
doen. De betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van deze meting hebben een direkte
uitwerking op de kwaliteit van de regelaar. Tevens is het van belang dat we de metingen
voldoende frequent kunnen uitvoeren. Dit is aIleen mogelijk door een volledig
geautomatiseerde meetmethode.

3.2 Meetmethoden.

In de literatuur worden een groot aantal methoden besproken om de spierverslapping
te bepalen (Ali, 1976, Nagashima, 1988). Een evaluatie van de verschillende methoden
wordt gegeven in het verslag van Hoevenaren (Hoevenaren, 1992).

De enige betrouwbare en nauwkeurige manier om de mate van spierverslapping te meten
is door een zenuw aan de oppervlakte elektrisch te prikkelen en de responsie van de
spier die gestuurd wordt van uit die zenuw, elektrisch of mechanisch te meten. In dit
onderzoek is ervoor gekozen om de spierverslapping elektrisch te meten met behulp van
de Datex Relaxograph.
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3.3 De Datex Relaxograph.

De Datex Relaxograph is een neuromuculaire transmission monitor welke op een
eenvoudige wijze de graad van relaxatie bij een patient kan meten. De Relaxograph
werkt volgens het train of four principe, waarbij iedere 20 seconden vier stimuluspulsen
worden afgegeven met een 0.5 seconde interval. De train of four ratio wordt bepaald
door het verhoudingsgetal tussen de reactie op de eerste en de vierde stimulus. Tevens
wordt de verhouding berekend tussen de reactie op de eerste stimulus en de referentie
waarde voor de niet verslapte patient (single twitch). Dit laatste is aIleen mogelijk als de
Relaxograph is gecalibreerd.

Het calibreren van de Relaxograph dient te gebeuren bij een niet verslapte patient. Het
supramaximale stimulusniveau wordt bepaald door de stimulus stapsgewijs toe te laten
nemen totdat er plateauvorming optreedt in de gemeten EMG responsie.

De Relaxograph bevat zowel een digitale (RS 232) uitgang als een analoge uitgang. Aan
de digitale uitgang wordt na iedere cyclus van 20 seconden een rij data aangeboden.
Deze data bevat de train of four ratio, de single twitch ratio, de tijd en verschillende
controlesignalen. De analoge uitgang bevat het rowe EMG signaal. Dit EMG signaal
wordt vervolgens gebruikt voor de validatie.

Een van de nadelen van de Relaxograph is dat de nauwkeurigheid van de gemeten
verslapping sterk varieert. De kwaliteit van het gemeten signaal wordt sterk beinvloed
door de plaatsing van de elektroden op de pols, en ook de dikte van de pols heeft een
invloed op de meting van de verslapping. Ook geldt niet altijd dat 90% verslapping aan
de pols overeenkomt met een even grote verslapping op het punt van operatie. Als
gevolg hiervan komt de uitkomst van de Relaxograph niet altijd overeen met de klinische
waarneming van de anesthesist.

3.4 Validatie.

De in de vorige paragraaf besproken foutenbronnen hebben een continu karakter. Er
bestaat een constante relatie tussen de gemeten verslapping en de werkelijke klinische
verslapping. Daar deze fouten geen effect hebben op de vorm van het gemeten EMG,
is het onmogelijk om deze systematische fouten met behulp van het EMG te detekteren.
Naast het niet correct functioneren van de Relaxograph als gevolg van deze constante
fouten, kan de meting ook verstoord worden door meetartefacten als gevolg van
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interferentie en bewegingsartefacten. Deze artefacten leiden tot een verstoring van het
EMG. Het is dan ook mogelijk om deze fouten te detekteren door patroonherkenning
toe te passen op het EMG. Op deze validatie zal dieper worden ingegaan in het verslag
van Hoevenaren (Hoevenaren, 1992).

Wanneer de gemeten spierverslapping continu sterk afwijkt van de klinische verslapping
zal dit tot gevolg hehben dat de regelaar de verslapping naar een verkeerd setpoint toe
regelt. Tevens zal dit een effect hebben op de bepaling van de patient-gevoeligheid. Daar
deze fouten geen effect hebben op het EMG en daarom niet te detekteren zijn, zal in
dit geval van buiten af in het systeem ingegrepen moeten worden. Dit kan gebeuren door
het setpoint van de regelaar te veranderen of door over te stappen op manuele
bediening. Het is dan ook van belang dat, zeker gedurende de experimentele fase, er
steeds een anesthesist aanwezig is die supervisie houdt over het systeem.
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Hoofdstuk 4. Een patientmodel voor vecuronium.

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het patientmodel dat is gebruikt
voor het testen van de verschillende regelaars. Hierbij worden achtereenvolgens de
farmacokinetiek en de farmacodynamiek beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de
spreiding in de patient-parameters en de gevolgen hiervan voor de regelaar.

4.1 Inleiding.

Teneinde een geschikte regelstrategie te vinden, zonder dat hierbij risico voor de
patienten optreedt, is het noodzakelijk om een patientmodel op te stellen. Het patient
model bevat de kennis die we bezitten over de reactie van de patient op het farmacon.
Het testen van regelstrategieen op dit model maakt het mogelijk om op snelle en
eenvoudige manier een optimale regelaar te vinden. Het model moet hierbij een zo
nauwkeurig mogelijke representatie van de werkelijke patient zijn. Hierbij is het van
belang dat de volledige range aan patient-parameters instelbaar is.

Literatuuronderzoek naar een patientmodel voor vecuronium heeft aangetoond dat er
twee verschillende modellen in omloop zijn. Beide modellen verschillen ten opzichte van
elkaar ten aanzien van het gebruikte farmacokinetisch compartimenten model. Bij het
model volgens Jaklitsch (Jaklitsch, 1987) en Van der Veen (Van der Veen, 1980) wordt
de farmacokinetiek beschreven met een twee-compartimenten model, bestaande uit een
hoofd- en bij-compartiment, waarbij het bij-compartiment tevens dienst doet als effect
compartiment. Deze implementatie levert in een tweede-orde model. Bij het model
volgens Olkkola (Olkkola, 1990) wordt de farmacodynamiek beschreven met een twee
compartimenten model bestaande uit een hoofd- en een bij-compartiment, met een
derde, hypothetisch, effect-compartiment. Omschrijven van deze implementatie resulteert
in een derde-orde farmacokinetisch model. Beide modellen worden geacht een goede
representatie te zijn van de werkelijke patient. Literatuuronderzoek heeft niet de
superioriteit van een van beide modellen aangetoond.

Gekozen is voor het model volgens Jaklitsch en Van der Veen. Dit model bevat minder
parameters en is dus eenvoudiger te implementeren. Belangrijk is ook dat er voor het
model volgens Jaklitsch meer bekend is over de waarde van en de spreiding in patient
parameters.
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4.2 Farmacokinetiek.

De Farmacokinetiek beschrijft de relatie tussen de hoeveelheid farmacon die aan de
patient worden toegediend en de concentratie van het farmacon op de plaats waar het
farmacon effect heeft. Dit proces kan voor vecuronium, net als voor de meeste farmaca,
beschreven worden met een zogenaamd compartimenten model (Jaklitsch, 1987, Denai
1990, Van der Veen, 1980). Hierbij veronderstellen we dat het lichaam bestaat uit een
aantal compartimenten, die we van elkaar onderscheiden op basis van de snelheid
waarmee het farmacon in het weefsel binnendringt. Zoals al besproken in paragraaf 4.1
kuooen we voor vecuronium volstaan met een twee-compartimenten model (Figuur 4.1).

Hoofd-compartiment Effect-compartiment

f

k12
"-
v

armaco~ a (t)
v k21

'I

klO
'\7

Figuur 4.1 Twee-compartimenten modeL (Jaklitsch, 1987)

De concentratie van het farmacon in het effect-compartiment a(t) bepaalt de mate van
spier verslapping.

Daar dit compartimenten model moeilijk in software te implementeren is, is het
noodzakelijk dit model te herleiden tot een meer traditioneel tweede-orde model van de
vorm:

ex -
k 12 + k 21 + k 10 + J(k12 + k 10 ) 2 + 2k21 (k12 - k 10 ) + k;l

2

18



(i _ k12+k21+klO-iCk12+klO)2+2k21Ck12-klO) +ktl
2

Dit leidt tot de discrete overdrachtsfunctie

A Cz)
ICz)

met

b

a(k)
i(k)
klO,k12,k21

gk
a,!3

T
Td

d
k

4.3

: concentratie farmacon in effect-compartiment (mg/kg)
: infuus flow (mg/kg/min)
: rate constanten (l/min)
: farmacokinetische versterkingsfactor (min)
: farmacokinetische parameters, eigenwaarden van het farmacokinetische
systeem (l/min)

: sample tijd (min)
: tijdvertraging als gevolg van de afstand tussen het punt van toediening
van het infuus en het punt waar de verslapping gemeten wordt (min)
: vertragingstijds index 0
: tijd index 0

Farmacodynamiek.

De Farmacodynamiek beschrijft de relatie tussen de concentratie van het farmacon en
het bijbehorende farmacologische effect, in dit geval de relatie tussen de concentratie
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(%)
(mg/kg)
(mg/kg)

o

van vecuronium en de optredende spierverslapping. Deze relatie is in sterke mate niet
lineair (fig 4.2)

188.----------====-----,

88

~ 6t

•-~..
~- 49•j,.

28

Figuur 4.2 Fannacodynamiek. (Jaklitsch, 1987)

In figuur 4.2 kunnen we drie zones onderscheiden. Als eerste hebben we een dead zone.
Deze heet de margin of safety, die inhoudt dat er pas spierverslapping optreedt wanneer
70 % van de receptoren bezet zijn. De tweede zone bestaat uit een gebied waar de
spierverslapping vrijwel lineair toeneemt met de concentratie. In de derde zone treedt
verzadiging op. De laatste 20% spiervezels bestaan uit kleine vezels die slechts weinig
kracht kunnen leveren, maar meer uithoudingsvermogen hebben. De verslapping kan
maximaal 100% worden.

De relatie tussen de optredende spierverslapping en de concentratie van het farmacon
wordt gegeven door:

y(k) - 100 - 100 (Jaklitsch, 1987)
1 + ( a (k) ) e

met: oED50

y(k) : spier verslapping
ED50 : gemiddelde dosis voor 50% verslapping
ED90 : gemiddelde dosis voor 95% verslapping
e,G : Pharmacodynamische constanten
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Identieke farmacodynamische relaties worden gegeven door zowel Van der Veen (Van
der Veen, 1980) als Olkkola (Olkkola, 1991).
De constante e kan bepaald worden uit de relatie

95 - 100 1_0_0__

1 +( OED95)
8

oED50

Hieruit voIgt voor e:

In(19)
In( ED95)

-l, ED50

4.4 Patient-parameters en gevolgen voor de regelaar.

Voor implementatie van het model moeten de waarden van de patient-parameters
bekend zijn, en de eventuele spreiding in de waarden. De patient-parameters volgens
Jaklitsch zijn gegeven in tabel 4.1

Parameter waarde SD Eenheid

k12 0.17 0.07 min-1

1/CJ. 3.1 1.1 min

l/fi 27 5.0 min

Td 1.3 0.4 min

ED50 0.027 ? mg/kg

ED95 0.056 ? mg/kg

(J 0.315 ?

e 4.036 ?

TabeI4.1 Patient-parameters.

In tabel 4.1 vinden we de gemiddelde waarde en de spreiding van de belangrijkste
patient-parameters. Voor de implementatie van het model is met zo zeer de standaard
deviatie van de spreiding van belang, als weI de maximale range aan patient-parameters.
Vit een artikel van Nagashima (Nagashima 1988) blijk dat de patient-gevoeligheid in
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totaal een factor 25 kan varieren. De vertragingstijd Td kan varieren tussen 30 seconden
en 2 minuten. Voor de eigenwaarde f3 wordt een spreiding van een factor 1.5 omhoog
en omlaag aangenomen, voor de eigenwaarde a een spreiding van een factor 2 omhoog
en omlaag. Dit leidt tot een volgende range aan parameters die voor het model
instelbaar zijn:

a = a factor * agem
f3 = f3_factor * f3gem
gk = gk_factor * gkgem

Td = [30 .. 120]

aJactor = [0.50 .. 2.0]
f3_factor = [0.67 .. 1.5]
gkJactor = [0.4 .. 10]

De grote spreiding van de patient-parameters, met name de gevoeligheid, leidt tot de
noodzakelijkheid van een adaptieve regelaar. Hiertoe delen we de patienten op in 5
gevoeligheids klassen, van zeer ongevoelig (ZO) tot zeer gevoelig (ZG). Elk van deze
gevoeligheids klassen bestrijkt een factor twee:

categorie ZO 0 N G ZG

gLfactor 0.4..0.71 0.71..1.41 1.41..2.83 2.83..5.66 5.66.. 10

Door in het expertsysteem kennis op te nemen over het farmacon en de respons van de
patienten uit de verschillende gevoeligheidsklassen op het farmacon, is het expert
systeem in staat om uit het verloop van de spierverslapping als functie van de tijd de
gevoeligheidsklasse van de patient te bepalen.
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Hoofdstuk 5. Regelaars zonder overdosis.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op regelaars die geen gebruik maken van een initiele
bolusinjectie. Drie typen regelaars worden besproken; een adaptieve PID regelaar, een
regelaar met herhaaldelijke bolussen en een regelaar met exponentieel oplopende flow.

5.1 Inleiding.

Zoals al is opgemerkt in hoofdstuk 1 is het in dit verslag besproken onderzoek erop
gericht een regelaar te ontwikkelen die geschikt is voor alle patienten. Dit heeft als
consequentie dat we niet zonder meer gebruik kunnen maken van de uit de literatuur
bekende methoden.
De in de literatuur beschreven regelaars voor spierverslapping zijn grofweg in te delen
in twee categorieen. De eerste categorie bestaat uit regelaars die gebruik maken van een
initiele bolus (Linkens, 1982 (2), MacLeod, 1989, Uys, 1988, Olkkola, 1990). Doel van
deze bolus is het snel doorlopen van de margin of safety. Daar de in de literatuur
beschreven regelaars uitgaan van een beperkte range aan patient-parameters, waarbij de
patient-gevoeligheid maximaal een factor 4 varieert, is het mogelijk om een bolus toe
te dienen die geschikt is voor alle patienten. Wanneer we echter uit gaan van een
patient-gevoeligheidsspreiding van een factor 25 ligt dit geheel anders. Ret toedienen van
een bolus afgestemd op de meest ongevoelige patient zal voor gewone en vooral voor
gevoelige patienten een grote overdosis betekenen. Het toedienen van een bolus
afgestemd op de meest gevoelige patienten betekent voor gewone en ongevoelige
patienten dat de verslapping als gevolg van de margin of safety niet boven de 0%
uitkomt.

De tweede categorie regelaars maakt niet gebruik van een initiele bolus. Bij deze
regelaars wordt tijdens de initiele fase gebruik gemaakt van een niet-adaptieve P- of PI
regelaar (Linkens, 1989), of worden andere algoritmen gebruikt voor het toedienen van
spierverslappende middelen (Jaklitsch, 1987). Ook deze methoden zijn niet zonder meer
te gebruiken wanneer wordt uitgegaan van een spreiding in de patient-gevoeligheid van
een factor 25. In dit hoofdstuk worden een aantal regelstrategieen behandeld voor
regelaars zonder overshoot. Doel van dit onderzoek is geweest om vast te stellen of het
mogelijk is om door keuze van een geschikte regelstrategie te voldoen aan de klinische
eisen ten aanzien van snelheid, wanneer de regelaar tevens geschikt moet zijn voor de
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volledige range aan patienten.

5.2 Adaptieve PID-regelaar.

Een eerste logische keus voor de te gebruiken regelstrategie is een adaptieve PID
regelaar zoals gebruikt in het EME-bloeddruk-regelsysteem (Zwart, 1990). Bij dit type
regelaar wordt de gevoeligheid van de patient bepaald op basis van de regelsnelheid.
Daar we een grote overshoot willen vermijden wordt initieel uitgegaan van een zeer
gevoelige patient. De regelsnelheid wordt bepaald door het regelgebied op te delen in
een aantal zones, waarbij de tijd die nodig is om een zone te doorlopen bepalend is voor
de regelsnelheid. Wanneer een te lage regelsnelheid geconstateerd wordt, wordt de
patient een categorie minder gevoelig ingeschaald, en worden de PID-parameters
desbetreffend aangepast. Dit principe herhaalt zich zolang tot de juiste patientcategorie
is bereikt, en de patient het gewenste setpoint heeft bereikt.
Het nadeel van deze methode voor het spierrelaxatie-regelsysteem valt het beste te
illustreren aan de hand van figuur 5.1

100.--------------------,

:-: 60

•.....x..-• 4OGI:

Figuur 5.1 PID regelaar zonder adaptatie-slag.
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In figuur 5.1 zien we de spierverslapping als funetie van de tijd voor een PID regelaar
zonder adaptatie-slag. Zoals we kunnen zien in de figuur duurt het 6 minuten voordat
de verslapping boven de 0 % uitkomt. Dit is een gevolg van de zogenaamde
veiligheidsmarge die betekent dat er pas spierverslapping optreedt wanneer 70% van de
receptoren bezet is. Deze grote tijdsduur heeft tot gevolg dat we minimaal 7 minuten
moeten wachten voor er een uitspraak gedaan kan worden over de regelsnelheid. Voor
de meest ongevoelige patienten, waarvoor maximaal 4 adaptatie slagen nodig zijn,
betekent dit dat het meer dan 30 minuten duurt voordat de gewenste mate van
spierverslapping bereikt is.

5.3 Regelaar met herhaaldelijke bolussen.

De meest gebruikte manier om de regelsnelheid te verhogen is het gebruik maken van
bolusinjecties. Over het algemeen gebeurt dit met een dusdanig hoge (over)dosis dat
vrijwel aile patienten volledig verslapt zijn gedurende langere tijd (zie hoofdstuk 6). Voor
de meest gevoelige patienten betekent dit een enorme overdosis, die tot gevolg heeft dat
deze patienten tot anderhalf uur lang 100 % verslapt zijn. Willen we deze overshoot
vermijden, dan moet de eerste bolusdosis geschikt zijn voor de meest gevoelige patienten
(figuur 5.2).

Gezien de grote gevoeligheidsspreiding onder de patienten, en de sterke niet-lineariteit
in de pharmacokinetische relatie, betekent een bolus die optimaal is voor de meest
gevoelige patient voor een normale of ongevoelige patient dat de verslapping niet boven
de 0 % uit komt. Dit betekent dat voor deze patienten een tweede, grotere bolus
gegeven moet worden. Gezien de gevoeligheidsspreiding van een factor 25, moet voor
de meest ongevoelige patienten zelfs een derde bolus gegeven worden (figuur 5.3).

De gevoeligheid van de patient kan worden bepaald door te letten op de responsie op
de bolus. De hoogte van de maximale responsie is een maat voor de gevoeligheid van
de patient. Patienten waarbij de responsie niet boven de 0 % uitkomt zijn dusdanig
ongevoelig dat er een hernieuwde bolus gegeven moet worden.

De tijd tussen twee opeenvolgende bolussen wordt bepaald door de tijd die nodig is om
de maximale responsie op de bolus te bereiken.
De responsie op een enkele bolus wordt gegeven door :

Dk
a (t) - 12 (e-,t - e-lIlt)

(<<-lJ)

waarbij D de grootte van de bolus voorstelt (mg/kg)
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De tijd nodig voor het bereiken van de maximale responsie is in principe onafhankelijk
van de grootte van de gegeven bolus. Deze tijd wordt gegeven door :

1 a
t max - (a _ ~) In (13)

Deze tijd kan in het meest ongunstige geval oplopen tot 8 minuten. Als gevolg hiervan
kan de tijd tussen twee opeenvolgende doses niet veel kleiner zijn.

Het grate nadeel van deze methode bestaat uit de grootte van de gebruikte bolus
injecties. De toediening van een bolusdosis met de infuuspomp in een sample periode
leidt tot een infuus flow die maximaal bijna 1500 keer zo groot is als de normale flow
voor een gevoelige patient. Infuuspompen kunnen dat niet aan.
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Figuur 5.2 Enkele bolus voor zeer gevoelige patient.
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Figuur 5.3 Herhaaldelijke bolus voor zeer ongevoelige patient.
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5.4 Regelaar met exponentiele infuusflow.

Het nadeel van de zeer grote bolusdoses t.o.v. de normale flow kan ondervangen worden
door de gegeven doses uit te spreiden over een langere tijd. In plaats van het toedienen
van een of meerdere bolussen wordt aan de patient een continu oplopende- infuus flow
gegeven.

Het principe van deze methode werkt als voIgt: De patient krijgt een continu stijgende
infuusflow toegediend. Wanneer de verslapping boven een vastgestelde waarde uit komt,
wordt de infuusflow gelijk aan 0 gemaakt. Als gevolg van de vertraging tussen het
toedienen van de infuus flow en het punt waarop de respons wordt gemeten, za1 de
verslapping na het stopzetten van de flow nog een tijdje toenemen. Wanneer de
verslapping boven de 70 % uitkomt wordt de regelaar ingeschakeld. Door een geschikte
keuze van de vorm van de initiele flow kunnen we er voor zorgen dat het setpoint zo
snel mogelijk, en zonder al te grote overshoot bereikt wordt.

Een lineair oplopende flow heeft als nadeel, dat het bij een lage helling te lang duurt
voor een zeer ongevoelige patient voldoende verslapt is. Bij een te steile helling zal de
overshoot voor een gevoelige patient te hoog zijn. Een voldoende goed compromis tussen
beide valt niet te vinden. Gezien de grote spreiding in gevoeligheden ligt een
exponentieel oplopende flow dan ook meer voor de hand. Er is niet onderzocht of een
exponentiele flow optimaal is.

De infuusflow is bij een exponentieel oplopende flow van de vorm i(k) = i(O) * ak
•

De grote spreiding in patient-gevoeligheid, vertragingstijd, en tijdconstanten betekent dat
we een compromis moeten vinden tussen het beperken van de overshoot bij de meest
gevoelige patienten en de regelsnelheid voor de ongevoelige patienten.
Er zijn drie parameters die invloed hebben op het verloop van de verslapping als functie
van de tijd: de beginflow i(O), de exponent a, en de mate van verslapping waarbij de flow
gestopt wordt. Een hogere beginwaarde voor de flow heeft een hogere regelsnelheid tot
gevolg, speciaal voor de minder gevoelige patienten, maar leidt tot een hogere overshoot
voor de gevoelige patienten. Hetzelfde geldt voor de exponent a.
Door de mate van spierverslapping waarop de flow wordt afgeschakeld lager te maken,
zal de uiteindelijke verslapping lager uitkomen, en dus een lagere overshoot opleveren.
Het meten van zeer lage spierverslapping levert echter vaak een onnauwkeurig resultaat
als gevolg van reflexbewegingen. Op experimentele wijze is een compromis bepaald
tussen de verschiIIende parameters:
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(y(k) <20%)

De flow wordt afgeschakeld wanneer de verslapping 20% bereikt. Dit levert voor de
volledige range aan parameters een uiteindelijke verslapping die uitkomt tussen 70 en
100%.
De gevoeligheid van de patient wordt bepaald door tijd noodzakelijk om 20%
verslapping te bereiken.
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Figuur 5.4 Exponentiele flow voor zeer gevoelige patient.
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Figuur 5.5 Exponentiele flow voor zeer ongevoelige patient.
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Het grote nadeel van de in dit hoofdstuk besproken regelaars is dat om overshoot te
vermijden, uit moet worden gegaan van de meest gevoelige patient. Als gevolg hiervan
duurt het voor normale en ongevoelige patienten te lang om het gewenste niveau van
verslapping te bereiken.
De snelheid van deze regelaars kan licht worden verhoogd door voor de meest gevoelige
patienten een bepaalde overshoot te tolereren. Het is echter onmogelijk om de
regelsnelheid zodanig te verbeteren dat ook voor de meest ongevoelige patienten een
acceptabele regelsnelheid wordt bereikt.

Het meten van de spierverslapping met de Relaxograph wordt door veel mensen als
uiterst pijnlijk ervaren. Als gevolg hiervan wordt de Relaxograph pas aangesloten
wanneer de patient onder narcose is. Na het calibreren van de Relaxograph kunnen de
spierverslappende farmaca worden toegediend. Vanaf het moment dat de patient onder
narcose is moet kunstmatige beademing worden toegepast. Voordat de patient voldoende
verslapt is, is het echter onmogelijk om te intuberen. Dit betekent dat de patient tot dit
punt handmatig beademd moet worden. Voor de anesthesist is het dan ook van belang
dat de patient zo snel mogelijk voldoende verslapt is. Hiervoor wordt een maximale tijd
van vijf minuten als meer of minder dwingend voorgeschreven. Deze klinische eis maakt
de in dit hoofdstuk beschreven oplossingen onbruikbaar.
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Hoofdstuk 6 Regelaar met initiele bolus.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een regelaar met initiele bolusinjectie.
Achtereenvolgens komen hierbij het principe van de regelaar, de bepaling van de
patient-gevoeligheid, en de PI-regelaar aan de orde.

6.1 Inleiding.

Vit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 5 is gebleken dat het, als gevoIg van
de grote spreiding in patient-parameters, onmogeIijk is om de eisen ten aanzien van de
regelsnelheid te combineren met het vermijden van overshoot. De enige manier om er
voor te zorgen dat iedere willekeurige patient binnen vijf minuten voldoende verslapt is,
is het toedienen van een bolusinjectie die is toegesneden op de meest ongevoelige
patient. Deze methode wordt ook gebruikt in de klinische praktijk zonder regelaar. Ret
voordeel van een regelaar is dat wanneer het effect van de initiele bolus af begint te
nemen, de anesthesist niet hoeft in te grijpen om een hernieuwde bolus toe te dienen.
De regelaar zorgt ervoor dat de verslapping automatisch rond het gewenste setpoint
gestabiliseerd wordt.

6.2 Regelprincipe.

De gebruikte regelaar is in feite een twee-fasen regelaar. Voorafgaande aan de operatie
wordt de patient door de anesthesist onder narcose gebracht. Vervolgens wordt de
relaxograph aangesloten en gecalibreerd. Op het moment dat de calibratie is voltooid
kan de anesthesist de bolusinjectie toedienen. AIs een gevolg van deze bolus zal de
spierverslapping snel toenemen. Dit is de eerste fase of bolusfase. Gedurende deze fase
zal de regelaar geen infuusflow toedienen. Ret effect van deze bolusinjectie wordt voor
een zeer gevoelige en voor een zeer ongevoelige patient gei1lustreerd in figuur 6.1 en 6.2.

Wanneer de spierverslapping af begint te nemen vindt de overgang plaats van de bolus
fase naar de tweede fase of regelfase. In de regelfase is de PI-regelaar ervoor
verantwoordelijk dat de verslapping naar het juiste setpoint toe geregeld wordt.
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6.3 Bepalen van de patient-gevoeligheid.

Bij het verlaten van de bolusfase wordt de regelaar ingeschakeld. Wanneer we er voor
willen zorgen dat de patient zo snel mogelijk het setpoint bereikt, zonder dat de
spierverslapping tijdelijk te laag wordt, moet op dat moment de gevoeligheid van de
patient zo goed mogelijk bekend zijn. Dit betekent dat we de patient-gevoeligheid
moeten bepalen gedurende deze initiele of bolusfase.

Als gevolg van de grate bolusinjectie treedt voor 95% van de patienten binnen 5 minuten
saturatie op. Door de sampletijd van 20 seconden, is het onmogelijk om de gevoeligheid
van de patient vast te stellen op basis van de hoogte van de responsie, of de snelheid
waarmee de responsie optreedt. De enige maat voor de gevoeligheid is de duur van de
bolusfase.

We definieren de duur van de bolus als de tijd die verstrijkt tussen het punt waarop de
verslapping boven de 95% uitkomt, en het punt waar de verslapping weer onder de 95%
komt (figuur 6.3).
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Figuur 6.3 Bepaling van de duur van de bolus.
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De waarde van 95% is gekozen als een compromis tussen meetbaarheid en snelheid. Bij
een hogere mate van spierverslapping zal het steeds moeilijker zijn om de verslapping
nauwkeurig te meten. De bepaling van het punt waarop de verslapping onder de 100%
uitkomt zal leiden tot een minder nauwkeurige meting, daar het verschil tussen 100 en
99% relaxatie zeer moeilijk te bepalen is. De PI-regelaar inschakelen wanneer de
relaxatie lager dan 95% is, kan mogelijk leiden tot een tijdelijk te lage verslapping.

Een voordeel van deze methode is dat de meting niet belnvloed wordt door de dead time
van de patient. De tijdconstanten zullen daarentegen weI een belangrijke invloed hebben
op de gemeten tijd (tabel 6.1, bijlage 1). Voor minder gevoelige patienten is de invloed
van de dominante tijdconstante (1/13) nog beperkt. Echter hoe gevoeliger de patient, hoe
groter de spreiding van de bolusduur als gevolg van de dorninante tijdconstante. Voor
gevoelige of zeer gevoelige patienten is het dan ook onmogelijk de gevoeligheid te
bepalen puur en aIleen op basis van de bolusduur. Hiervoor is de overlap tussen de
verschillende gevoeligheidsklassen te groot. Wanneer we bijvoorbeeld een bolusduur
meten van 4300 seconden kan dit duiden op een gevoeligheid van 2.8 tot 10. Om een
meer nauwkeurige schatting van de gevoeligheid te kunnen doen moeten we de grootte
van de dorninante tijdconstante bepalen.

6.4 Bepaling van de dominante tijdconstante.

Net als voor het bepalen van de bolusduur staat voor het bepalen van de dorninante
tijdconstante slechts weinig informatie ter beschikking. Na het toedienen van de bolus
injectie gaat de verslapping zo snel omhoog, dat het vanwege de sample-tijd van 20
seconden onmogelijk is om uit deze opgaande flank informatie te halen over de
tijdconstante. Ook uit de bolusduur valt geen informatie te balen. Het enige stuk waar
enige informatie uit te halen valt is het stuk bij het uitkomen van de bolusfase, wanneer
de verslapping tussen 100 en 94 % is. (De Relaxograph levert de verslapping als geheel
getal. Lees voor "94%" dus "rninder dan 95%".) In tabel 6.1 zien we een zeer hoge
correlatie tussen de 13_factor en de tijd waarin de verslapping tussen 100% en 94% is,
wanneer de gLfactor groter dan 1 is. Op basis van de bepaling van deze tijd kunnen we
de 13_factor zeer nauwkeurig bepalen. Het nadeel van zowel de bepaling van de
bolusduur, als de bepaling van de 13_factor is dat deze sterk op het model gebaseerd is.
Als gevolg hiervan is de bepaling van de gevoeligheid sterk afhankelijk van de kwaliteit
van het model, vooral van de kwaliteit van het model tussen 95 en 100 % verslapping.
Ook de nauwkeurigheid waarmee het EMG gemeten wordt heeft grote invloed op deze
bepaling. Klinische metingen zullen daarom alsnog moeten aantonen of deze benadering
mogelijk is in de praktijk.
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6.5 De PI-regelaar.

De PI-regelaar wordt ingeschakeld op het moment dat de patient in de regelfase komt,
of te weI op bet moment dat de verslapping onder de 95% komt. Doel van de regelaar
is dan ook niet om de patient zo snel mogelijk op het gewenste setpoint te krijgen, als
weI er voor te zorgen dat de spierverslapping zo constant mogelijk op het setpoint
gehouden wordt. De regelaar heeft dan ook in feite voornamelijk een stabiliserend
karakter.

6.5.1 Eisen aan de regelaar.

Yoor het ontwerp van de regelaar gelden een aantal eisen. Deze eisen worden ingegeven
door de aard van het systeem, en op basis van medische gronden.

1. De regelaar moet functioneren voor de volledige range aan patienten. Door de
initiele bolus is gegarandeerd dat voor aIle patienten de verslapping op het
setpoint komt. De regelaar moet in staat zijn aIle patienten rond dit setpoint te
stabiliseren.

2. De regelaar moet stabiel zijn.

3. De verslapping mag niet te laag worden. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van
de patienten te kunnen garanderen. Yeiligheid van de patienten is belangrijker
dan de snelheid waarmee het setpoint wordt bereikt. Ben tijdelijk te hoge
verslapping vormt geen probleem, mits aan het einde van de operatie de
verslapping niet te hoog is.

4. Ret stuursignaal is per definitie positief. Medicijn onttrekken aan een patient is
onmogelijk.

De initiele bolus zorgt ervoor dat aIle patienten binnen 5 minuten verslapt zijn. Dit
betekent dat er geen verdere eisen t.a.v. de snelheid van de regelaar zijn.
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6.5.2 Tuning van de regelaar.

Tuning van de regelaar kan op twee manieren gebeuren. De eerste methode is het
gebruik maken van bestaande tuning regels. Deze regels zijn vrijwel altijd gebaseerd op
de Ziegler-Nichols formules, of afgeleide discrete varianten. Deze regels zijn in principe
geschikt voor eerste orde systemen, maar kunnen bij benadering ook gebruikt worden
voor hogere orde systemen. Deze regels zijn gericht op het vinden van een optimale
PI(D) regelaar voor een systeem waarbij de systeem uitgang van 0 tot het setpoint
geregeld moet worden. Deze methode is niet geschikt voor het spierverslappings
regelsysteem met initiele bolus. De gebruikte P- en I-parameters zijn dan ook op
experimentele basis bepaald.

6.5.3 Implementatie van de regelaar.

Ben veel gebruikt algoritme voor de implementatie van een discrete PID regelaar is:

u(k) - u(k-l) +qoe(k) +%e(k-l) +%e(k-2)

e (k) - w(k) - y(k)

met
y(k) procesuitgang (spierverslapping)
u(k) stuursignaal
w(k) setpoint
e(k) foutsignaal
waarbij:

TDq, - P(l+-)o T.o

TDq -P-
2 T.o

Dit algoritme is rechtstreeks af te leiden uit de continue PID algoritmen.
De factoren P*To/Tj en P*TD/TO worden verder aangeduid met de termen I en D.
Dit leidt tot de formule:

u(k) - u(k-l) -P(e(k-l) -e(k)) +Ie(k-l) +D(-e(k) +2e(k-l) -e(k-2))

Deze formules hebben het nadeel dat bij een ruisachtig feedbacksignaal de
achtereenvolgende foutwaarden relatief veel kunnen verschillen. Dit kan leiden tot een
fluctuerend stuursignaal u(k). Door gebruik te maken van oudere proceswaarden in
plaats van oudere foutwaarden wordt een rustiger verloop van het stuursignaal verkregen.
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Dit leidt tot deroOirmmiiuliIlee::-----------------------

u(k) - u(k-l) +P(y(k-l) -y(k» +Ie(k-l)

+D(-y(k) +2y(k-l) -y(k-2»

De grote range aan patient-parameters leidt tot de noodzaak van een adaptieve regelaar.
De patienten worden ingedeeld in verschillende gevoeligheidscategorieen. De
gevoeligheid van de patient leidt tot een controller gain die omgekeerd evenredig is met
de gevoeligheid. Het inbrengen van de controller gain leidt tot de volgende formule:

u(k) - u(k-l) +K(P(y(k-l) -y(k» +Ie(k-l)

+D(-y(k) +2y(k-l) -y(k-2»)

Hierbij is K de controller gain. Deze gain kan varieren tussen 0.1 en 2.5.

Vit simulaties is gebleken dat de invloed van de D-parameter voor het spierverslappings
regelsysteem vrijwel nihil is. Daar de regelaar slechts een stabiliserend karakter heeftt

zal de spierverslapping in de regelfase slechts enkele procenten rond het setpoint
varieren. De Relaxograph levert aIleen gehele procenten spierverslapping. Als gevolg
hiervan zal de D component aIleen een invloed hebben op het moment dat de
verslapping een procent veranderd. Een grotere D-component leidt tot een groter effectt

maar ook tot een grotere verstoring van de regelaar in het geval van meetfouten.

De regelaar wordt ingeschakeld op het moment dat de verslapping onder de 95%
uitkomt. Zoals al besproken in paragraaf 6.5.1 is het van belang dat de spierverslapping
niet te laag wordt. Het is dan ook van belang dat we de beginflow zodanig kiezen dat
deze flow groot genoeg is om de patient op het setpoint te houden. De beginflow moet
dus groot genoeg zijn om de minst gevoelige patient uit de vastgestelde patientcategorie
op het setpoint te houden. Het nadeel van deze methode is dat voor de meest gevoelige
patienten uit de categorie de verslapping als gevolg van deze beginflow initieel weer
sterk zaI stijgen. Een tijdelijk te hoge verslapping is echter in de praktijk minder een
probleem dan een te lage.

6.6 Resultaten.

De werking van de regelaar voor zeer gevoelige patienten wordt gei1lustreerd in figuur
6.4. De werking voor zeer ongevoelige patienten in figuur 6.5.

40



199...--------.::".----------------,

~~-r-----i

N 6e-
II-..
"~- 48IIa:

299159199
ei'-.......~........._+_""T"""....__,......,,.................."""T'""""T"""....__+__,.......___r__r_+__r_..__r_1

e

1.8[-4

1.6[-4

1.4[-4

.:5 1.2[-4
&
~

2
1[-4

a 8£-5-3- 6£-5
~

4£-5

2£-5

e
e 1ee 159

'ljd (_lnl

Figuur 6.4 Regelaar met initiiHe bolus voor zeer gevoelige patient.

41



100

~
~v

ee

79

~ 69

•.. ~..
)(..- 48:

30

20

19

9
8 29 49 60 89 100 129

Ti jd (_Inl

3(-3..---------------------...,

8.9925

C 2[-3

So...,-2
9.ee15

a--3- 1[-3oS

,£-4

120A

Ti jd (aln'

e+--"""T.........-+--r---+-......--~-_._-+____._- ........__.,___1
It

Figuur 6.5 Regelaar met initilHe bolus voor zeer ongevoelige patient.

42



Zoals we kunnen zien in figuur 6.4 en 6.5 is de regelaar in staat zowel zeer gevoelige als
zeer ongevoelige patienten op het juiste setpoint te regelen. Dit geldt ook voor aIle
tussenliggende gevallen.

Als gevolg van de initiele bolus wordt voor gevoelige en zeer gevoeIige patienten de
regelaar pas na een aanderbalf uur ingeschakeld. Tot die tijd is de patient voldoende
verslapt als gevolg van de bolus. Voor kort-durende operaties zullen deze patienten dan
ook voldoende hebben aan de bolus. De regelaar is vooral geschikt voor langdurige
operaties, waarbij de spierverslapping gedurende langere tijd constant gebouden moet
worden.
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Hoofdstuk 7 Software-implementatie.

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de software-implementatie van het
spierverslappings-regelsysteem. Hierbij zal allereerst worden ingegaan op het expert
systeem, waarna de interfacing aan de orde komt. Afsluitend komt de ondersteunende
sofDNare aan de orde.

7.1 Inleiding.

De sofDNare is in principe geschreven in Turbo PascaL Een gedeelte van het programma,
de rule base, maakt echter gebruik van een hogere taal. Deze hogere taal wordt gebruikt
bij de implementatie van het expertsysteem.
Naast dit expertsysteem dat veranDNoordelijk is voor de besturing, maakt het programma
ook gebruik van een hoeveelheid uitvoerende sofDNare. Deze sofDNaregedeeltes, of units,
zijn ondermeer veranDNoordelijk voor de pompaansturing, signaalvalidatie, enz. De
sofDNare is zodanig opgebouwd dat elk van deze units een eigen taak heeft. Deze
opbouw maakt het mogelijk verschillende units te maken voor verschillende typen
pompen, beeldschermen of ADC kaarten. Door het meelinken van de gewenste software
is het mogelijk om de sofDNare aan te passen aan de bestaande systeem configuratie.

7.2 Een expertsysteem (Eijk, 1991).

Een standaard Pascal-programma bestaat over het algemeen uit een groot aantal
algoritmen die op een logische wijze gerangschikt zijn. De kennis van de programmeur
over het probleem en de oplossing daarvan is verspreidt over het gehele programma.

Bij een expert-systeem is deze kennis op een fundamenteel andere wijze opgeslagen en
wordt deze anders gebruikt. De kennis (knowledge) staat in een kennisbestand
(knowledge base). Deze kennis kan door een speciaal geschreven inferentie mechanisme
begrepen en gebruikt worden. De manier waarop nu een beslissing genomen gaat
worden, wordt op een zelfde manier gerealiseerd als een menselijke expert dat zou doen.
Onderstaand figuur geeft de structuur van het programma dat opgezet is met een expert-
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Figuur Zl Een expertsysteem.

SIMPLEXYS is een toolbox die het op een eenvoudige manier implementeren van een
real-time expert systeem mogelijk maakt. De term SIMPLEXYS is een samentrekking
van SIMPLe Expert sYStems. Dit pakket werd op de vakgroep EME ontwikkeld [Blorn,
1990]. Het pakket bestaat uit een 'rule-base compiler' en een 'inference engine'. De
rule-base compiler is in staat een rule-base te interpreteren en te compileren. De
inference engine combineert de Turbo Pascal units met de gecompileerde rule-base tot
een werkend systeem. In feite wordt de gebruikte taal Turbo Pascal omgeven door een
specifieke shell. Deze SIMPLEXYS compiler is alleen in staat files te vertalen die aan
een vaste structuur voldoen. Elke file die aan een dergelijke vaste structuur voldoet is
een rule-base. Met SIMPLEXYS is een real-time expert-systeem te bouwen. Dit
onderscheidt SIMPLEXYS van andere expert-systeem talen. De tot dan toe gebruikte
expert-systemen waren te omvangrijk en te traag om real-time te kunnen werken.
Doordat dit nu weI mogelijk is, kan een expert-systeem ook in deze toepassing gebruikt
worden.

De knowledge-base ofwel kennisbank, is het hart van elk met SIMPLEXYS opgezet
programma. Hier wordt in een 'rule' de kennis opgeslagen die aan een specialist
onttrokken is. Het onttrekken van kennis van een specialist, een deskundige, zodanig dat
deze eenduidig interpreteerbaar is, is een probleem op zich. De 'knowledge-base' van
SIMPLEXYS is niet dynamisch: dat houdt in dat er tijdens een run geen regels
toegevoegd kunnen worden aan de knowledge-base. Verder wordt de rule-base in zijn
geheel per analyse maar eenmaal doorlopen; elke rule wordt maar een keer
geevalueerd.

Een voorbeeld van de syntax van een rule is:
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GainDown : 'Gain down request acknowledged'
NoTrans >(180) and GainDnReq and (not GainMin)
then do

enddo

Hier staat: Een gaindown (kleinere gain) aanvraag wordt gehonoreerd als er de
afgelopen 180 seconden geen transient is geweest~ er een gaindown-request is geweest
~ de gain niet a1 minimaal is. Wanneer aan al deze voorwaarden voldaan is dan worden
de Turbo-Pascal statements tussen 'do' en 'enddo' uitgevoerd.

De rule-base beeft een vaste structuur. Hij bestaat uit een introducerend gedeelte
(DECLS en INITG), een zich herhalend gedeelte ofwel een RUN en een exitgedeelte
(EXITG). Het zicb herhalende gedeelte bestaat naast een 'kerngedeelte' ook uit een
inleidend gedeelte (INITR) en een afwerkend gedeelte (EXITR). In het kerngedeelte
worden de regels (RULES) en het gedeelte wat de verbanden tussen deze rules aangeeft
(PROCESS) geevalueerd. Behalve de delen 'rules' en 'process' bestaan aIle gedeelten uit
standaard Turbo Pascal en worden ook zonder verdere bewerking gebruikt.

7.3 Interfacing.

De interfacing bestaat uit aIle programmaonderdelen die zorg dragen voor de
communicatie met de buitenwereld. Deze onderdelen zijn de user interface (scherm
aansturing en keyboard-uitlezing), de pomp-aansturing, het inlezen van de
spierverslapping en de analoog-digitaal conversie van het EMG t.b.v. validatie.

7.3.1 De user interface.

Het user interface bestaat uit de programmaonderdelen die zorg dragen voor de
communicatie met de user, de gebruiker van het programma. Dit omvat de monitoring
van gegevens en de mogelijkheden om het systeem te bedienen.
Bij het schrijven van het bloeddruk-regelsysteem ( is onderzoek gedaan naar een
ergonomisch verantwoorde user interface voor gebruik in een operatiekamer. Daar het
spierverslappings-regelsysteem qua gegevens niet sterk afwijkt van het bloeddruk
regelsysteem is ervoor gekozen de structuur van deze user interface aan te houden.

De beeldschermaansturing wordt verzorgd door de unit BIBPWT. Daar de scherm-
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opbouw van het spierverslappings-regelsysteem vrijwel identiek is aan die van het
bloeddruk-regelsysteem kunnen we volstaan met het aanbrengen van slechts enkele
wijzigingen in de unit:

Spierverslapping i.p.v. bloeddruk.
Bij het bloeddruk-regelsysteem wordt de bloeddruk weergegeven tussen 0 en 150 mmhg.
Bij het spierverslappings regelsysteem wordt de verslapping tussen 0 en 100%
weergegeven. In plaats van de kleur rood voor de bloeddruk is gekozen voor de kleur
groen voor de verslapping.

Sampletijd.
Bij het bloeddruk-regelsysteem was de sampletijd 5 seconden Ben nadeel van de
beeldscherm-routines is dat de opbouw van het beeldscherm sterk is opgehangen aan de
sampletijd. Een sample komt op het scherm overeen met een balk van 1 pixel breed. Bij
een sampletijd van 5 seconden komt de breedte van het beeldscherm overeen met ± 30
minuten. Wanneer we zonder iets te veranderen overstappen op een sampletijd van 20
seconden komt de breedte van het scherm overeen met ruim 2 uur. Dit leidt tot een
overdaad aan informatie.
De beeldscherm routines maken gebruik van een eigen, onafhankelijke constante voor
de sampletijd. Deze constante wordt gebruikt voor de tijdsaanduiding op het scherm.
Wanneer deze constante gelijk wordt gehouden aan 5 seconden, terwijl de werkelijke
sampletijd 20 seconden is, moeten we per run 4 keer naar het beeldscherm schrijven. Dit
levert echter een zeer hoekig verloop van de verslapping als functie van de tijd. Een
compromis kan gevonden worden door de sampletijd-constante voor de beeldscherm
routines gelijk te maken aan 10 seconden Dit levert een beeldschermbreedte die
overeenkomt met ± 1 uur. Tevens is het verloop van de verslapping veel minder hoekig.

De bediening van het systeem gebeurt op interrupt basis. Dit is noodzakelijk willen we
op ieder willekeurig moment in het systeem kunnen ingrijpen. De interrupt routines zijn
niet opgenomen in een eigen unit, maar maken deel uit van de rule base.
De bedienings elementen zijn:

Instellen setpoint.
Het setpoint voor de spierverslapping kan worden ingesteld tussen 80 en 100 %. Initieel
wordt uitgegaan van een setpoint van 90%. Een hoger setpoint is eigenlijk alleen
noodzakelijk wanneer de relaxograph een hogere verslapping meet dan uit de klinische
waameming blijkt.

Instellen manuele flow.
De infuusflow kan manueel worden ingesteld tussen 0 en 20 ml/hr. Wanneer deze
instelling gebeurt terwijl de patient nog in de bolusfase is, wordt de ingestelde flow pas
toegediend op het moment dat de patient uit deze fase komt.
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Automatische/manuele stand.
De gebruiker kan op ieder moment omschakelen tussen automatische stand en manuele
stand. In de automatiscbe stand wordt de infuusflow geregeld door de PI regelaar, in de
manuele stand wordt de ingestelde manuele flow toegediend.

Flow now.
Wanneer de gebruiker de manuele flow al beeft ingesteld terwijl de patient nog in de
bolusfase is, wordt deze flow niet direct toegediend. Met het flow now commando kan
deze manueel ingestelde flow toch direct worden toegediend.

Uitschakelen regelaar.
De regelaar kan op ieder moment worden uitgeschakeld. Dit kan noodzakelijk zijn
wanneer de regelaar niet goed functioneert, of aan het einde van de operatie.

7.3.2 De pomp-aansturing.

Bij het ornschrijven van het bloeddruk-regelsysteem in een modulaire vorm is ondermeer
voorzien in het gebruiken van verschillende typen infuuspompen. Hiertoe is gekozen voor
een universele pompaansturing. Voor elk type pomp is een eigen unit beschikbaar. Door
de juiste unit te selecteren, en bij bet compileren van de rule-base mee te linken, kan
het programma aangepast worden aan de bescbikbare pomp. In de praktijk maakt bet
dan voor de rule-base geen verschil welke pomp gebruikt wordt.
Het aansturen van de pomp gebeurt met een universele routine:

function pump(rate : integer, var status: integer) : boolean;

Deze functie wordt vanuit de rulebase aangeroepen met de gewenste (flow)rate.
Wanneer de functie de waarde false terug geeft duidt dit of een probleem met de pomp.
De variabele status bevat in dit geval het nummer van de fout.

7.3.3 Inlezen van de spierverslapping en AID conversie van het EMG.

Het bepalen van de spierverslapping bestaat uit twee onderdelen. De spierverslapping
die door de Relaxograph wordt bepaald, wordt via de seriele poort ingelezen. Daar we
de resultaten van deze meting willen valideren, wordt het ruwe EMG signaal
binnengehaald via een analoog/digitaal-ornzetter.
Beide interfacing-processen vallen binnen bet signaalverwerving en -verwerking deel, en
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zullen dan ook uitvoeriger aan de orde komen in het verslag van Hoevenaren
(Hoevenaren, 1992). Vanuit de rule base worden deze routines iedere 20 seconden op
interrupt-basis aangeroepen.

7.4 Ondersteunende software.

Naast de in de vorige paragraaf beschreven interfacing-units maakt de rule base gebruik
van een aantal ondersteunende of hulp-units. Deze units zijn ondermeer verantwoordelijk
voor bet dec1areren van globale variabelen, het afhandelen van algemene meldingen of
bet initialiseren van het beeldscherm.

GWBALS
Deze unit is verantwoordelijk voor het dec1areren van de globale variabelen.

REL MOD
Deze unit bevat het patientmodel dat gebruikt wordt voor de simulaties.

BIBWRITE
Algemene unit voor het afhandelen van meldingen. Deze unit bevat de procedures
write_normalO, write_boldO en write_debugO. Deze meldingen worden gebruikt voor
het afbandelen van meldingen naar het scherm en naar de logfile.

BIBPARAM
Unit verantwoordelijk voor het initialiseren van de beeldscherm parameters. Er worden
verschillende kleuren vastgelegd voor de verschillende typen beeldschermen. De keuze
is tussen kleur, monochroom, en laptop.
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Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen.

8.1 Conclusies.

AIle concIusies in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op simulaties. Daar de regelaar nog niet
in de praktijk getest is, kunnen we nog geen uitspraken doen over het functioneren van
de regelaar in de praktijk.

Als gevolg van de grote range aan patient-parameters zijn regelaars zonder initiele bolus
niet geschikt voor klinische toepassingen. De tijd noodzakelijk voor het bereiken van het
setpoint is voor deze regelaars te groot. Als een gevolg hiervan is het spierverslappings
regelsysteem vooral interessant voor langdurige operaties. Voor operaties van minder
dan een uur biedt het regelsysteem weinig voordelen buiten een uitbreiding van de
mogelijkheid tot patient-monitoring.

De uiteindelijke regelaar is sterk model-gebaseerd. Dit geldt voornamelijk voor de
bepaling van de gevoeligheid van de patient. Het nadeel van deze methode is dat de
kwaliteit van de regelaar staat of valt met de kwaliteit van het model. Voor de regelaar
in de praktijk wordt gebruikt, is het noodzakelijk dat de bepaling van de patient
gevoeligheid getest wordt op gemeten signalen.

De kwaliteit van de regelaar wordt tevens sterk beinvloedt door de nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid waarmee de spierverslapping gemeten wordt. Als gevoIg hiervan zijn
de betrouwbaarheid en het nut van de regelaar sterk afbankelijk van de Relaxograph.

Incidentele verstoringen van het gemeten EMG aIs gevolg van meet- of bewegings
artefacten moeten gedetecteerd en gecorrigeerd worden door het validatie algoritme. De
kwaliteit van het validatie-algoritme heeft een grote invloed op de betrouwbaarheid van
de regelaar.
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8.2 Aanbevelingen.

Adaptatie vindt in de huidige situatie alleen plaats tijdens de bolusfase. Onderzocht moet
worden of er ook een vorm van adaptatie plaats kan vinden tijdens de regelfase.

Het regelsysteem is vooraIsnog aileen geschikt voor vecuronium. Gezien de grote
overeenkomst tussen de farmacodynamiek en farmacokinetiek van vecuronium en
atracurium moet het eenvoudig mogelijk zijn om het systeem ook geschikt te maken voor
atracurium.

De kwaliteit van het regelsysteem is sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee
de spierverslapping wordt gemeten, vooraI in het gebied tussen 90 en 100% verslapping.
Vit de literatuur is bekend dat voor zeer hoge niveaus van spierrelaxatie de gevoeligheid
van de meting sterk verbeterd kan worden door zogenaamde post-tetanische potentatie
(Ali, 1976, Hoevenaren, 1992). De ontwikkeling van een neuromusculaire transmissie
monitor die gebruik maakt van post-tetanische potentatie zal leiden tot een meer
nauwkeurige meting van de spierverslapping, en dus tot een verbetering van de kwaliteit
van het regelsysteem.

Het gebruikte user-interface is overgenomen van het bloeddruk regelsysteem. De
ontwikkeling van een eigen user-interface die meer is afgestemd op vooral de sample-tijd
van het spierverslappings-regelsysteem zal leiden tot een meer ergonomische user
interface. Ideaal zou zijn de ontwikkeling van een universeel user-interface dat bij de
opbouw van het scherm uit gaat van de gewenste breedte van het scherm (in minuten),
en de sample-tijd (in seconden).
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Bijlage 1 Tabel 6.1

1 . gk factor.
2 l3_factor
3 a factor
4 bolusduur (0 betekent dat de verslapping als gevolg van

de bolus niet boven de 95 % uit komt)
5 : tijd tussen 100% en 94% verslapping. (0 betekent dat de

verslapping als gevolg van de bolus niet tot 100% komt.)

1 2 3 4 5

0.40 0.67 0.50 0 0
0.40 0.67 1.00 0 0
0.40 0.67 2.00 0 0
0.40 1. 00 0.50 0 0
0.40 1. 00 1.00 0 0
0.40 1. 00 2.00 500 0
0.40 1.50 0.50 940 0
0.40 1.50 1. 00 640 0
0.40 1. 50 2.00 660 0

0.50 0.67 0.50 0 0
0.50 0.67 1. 00 0 0
0.50 0.67 2.00 0 0
0.50 1. 00 0.50 0 0
0.50 1. 00 1. 00 580 0
0.50 1. 00 2.00 680 0
0.50 1.50 0.50 920 0
0.50 1.50 1. 00 960 0
0.50 1.50 2.00 940 0

0.71 0.67 0.50 1180 0
0.71 0.67 1.00 780 0
0.71 0.67 2.00 860 0
0.71 1.00 0.50 1320 0
0.71 1. 00 1. 00 1320 0
0.71 1. 00 2.00 1280 0
0.71 1.50 0.50 1500 980
0.71 1. 50 1. 00 1400 680
0.71 1.50 2.00 1340 660

1. 00 0.67 0.50 1820 0
1. 00 0.67 1.00 1780 0
1. 00 0.67 2.00 1760 0
1. 00 1. 00 0.50 2040 1160
1. 00 1.00 1. 00 1920 1000
1. 00 1. 00 2.00 1880 980
1. 00 1.50 0.50 1960 740
1. 00 1.50 1.00 1800 660
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1.00 1. 50 2.00 1720 660

1.41 0.67 0.50 2800 1580
1.41 0.67 1.00 2680 1480
1.41 0.67 2.00 2620 1480
1.41 1. 00 0.50 2680 1020
1.41 1. 00 1. 00 2520 980
1.41 1.00 2.00 2440 980
1.41 1.50 0.50 2400 700
1.41 1.50 1.00 2200 660
1.41 1. 50 2.00 2100 640

2.00 0.67 0.50 3700 1480
2.00 0.67 1. 00 3560 1480
2.00 0.67 2.00 3480 1480
2.00 1.00 0.50 3280 980
2.00 1. 00 1.00 3100 980
2.00 1.00 2.00 3020 980
2.00 1. 50 0.50 2800 680
2.00 1.50 1.00 2560 640
2.00 1. 50 2.00 2480 660

2.83 0.67 0.50 4600 1480
2.83 0.67 1. 00 4420 1480
2.83 0.67 2.00 4340 1480
2.83 1.00 0.50 3860 980
2.83 1. 00 1. 00 3660 980
2.83 1.00 2.00 3580 980
2.83 1.50 0.50 3200 680
2.83 1.50 1.00 2960 660
2.83 1.50 2.00 2860 660

4.00 0.67 0.50 5460 1480
4.00 0.67 1.00 5260 1480
4.00 0.67 2.00 5180 1480
4.00 1. 00 0.50 4460 1000
4.00 1. 00 1.00 4240 980
4.00 1.00 2.00 4140 980
4.00 1.50 0.50 3560 660
4.00 1.50 1.00 3340 660
4.00 1.50 2.00 3240 660

5.66 0.67 0.50 6320 1480
5.66 0.67 1.00 6120 1480
5.66 0.67 2.00 6020 1460
5.66 1. 00 0.50 5020 1000
5.66 1. 00 1.00 4800 980
5.66 1.00 2.00 4700 980
5.66 1.50 0.50 3960 660
5.66 1.50 1.00 3720 660
5.66 1. 50 2.00 3600 660
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8.00 0.67 0.50 7160 1480
8.00 0.67 1. 00 6960 1460
8.00 0.67 2.00 6860 1460
8.00 1. 00 0.50 5600 1000
8.00 1. 00 1. 00 5360 980
8.00 1. 00 2.00 5260 980
8.00 1.50 0.50 4340 660
8.00 1.50 1. 00 4080 660
8.00 1.50 2.00 3980 660

10.00 0.67 0.50 7720 1480
10.00 0.67 1. 00 7500 1460
10.00 0.67 2.00 7420 1480
10.00 1. 00 0.50 5960 1000
10.00 1. 00 1.00 5720 980
10.00 1. 00 2.00 5620 980
10.00 1.50 0.50 4580 660
10.00 1.50 1. 00 4320 640
10.00 1.50 2.00 4220 660
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