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Samenvatting

Het toedienen van spielVerslappende midde1en tijdens operaties heeft tot doel (reflex-)bewegingen van de
patient uit te schakelen. Traditione1e toediening in de vorm van frequente bolussen heeft a1s nadeel dat de
spierrelaxatie sterk fluctueert. Continue toediening van spielVerslappende middelen al8 onderdeel van een
regelsysteem leidt tot een meer gelijkmatig niveau van spielVerslapping. Het in dit verslag bescbreven
onderzoek is erop gericht een regel8ysteem voor spierrelaxatie te ontwikkelen welke gebruik maakt van
gevalideerde ingangssignalengeschikt en waarvan de regelaar geschikt is voor alle patienten.

De spielVerslapping kan het beste volgens het electromyografische principe gemeten worden. Hierbij wordt
met behulp van oppelVlakte-elektroden de nelVis ulnaris elektrisch geprikkeld met een train-of-four
(TOF-)stimulatie-patroon. Deze TOF-stimulatie 1evert bij een ongecalibreerde meting de spielVermoeiing en
bij een gecalibreerde meting de spielVerslapping en de spielVermoeiing. Dit zijn twee verschillende fysische
grootheden.

Het is mogelijk om de gevoeligheid van een patient tijdens een intense neuromusculaire blokkade tijdelijk te
verhogen. Het stimuluspatroon dat dan gebruikt wordt bestaat in hoofdzaak uit een train-of-four stimulatie.
Indien er ten gevolge van spierverslappende middelen geen responsies ten gevolge van een train-of-four
stimulatie meer gemeten worden, wordt de zenuw gedurende Un minuut gestimuleerd met een single-twitch
stimulatie. Hierna wordt de zenuw gedurende 5 seconden tetanisch geprikkeld. Na deze tetanische prikkel
wordt gedurende Un minuut de single-twitch stimulatie helVat. Hierna wordt weer overgeschakeld op een
train-of-four stimulatie voor tenminste vijf minuten. Doordat de gevoeligheid van de patient ten gevolge van
een tetanische prikkel tijdelijk hoger is, bestaat de mogelijkheid om nu weI enige responsies te meten. Door
middel van deze responsies is het mogelijk een uitspraak te doen over de diepte van deze intense neuromus
culaire blokkade.

De spierrelaxatie kan klinisch het beste gemeten worden met behulp van een DATEX RBLAXOGRAPH. Deze
RELAXOGRAPH levert naast het spielVerslappings- en het spielVermoeiingssignaal, ook het ruwe EMG van de
gestimuleerde spielVezel8. De aanwezigheid van het ruwe EMG biedt de mogelijkheid tot validatie van dit
primaire signaaL De spielVermoeiing en de spielVerslapping worden hier namelijk uit bepaald. Het analoge
signaal dat de rowe EMG's bevat, wordt met behulp van een algoritme gedetecteerd. Doordat ook enigszins
misvormde EMG's gedetecteerd mooten kunnen worden, is er eigenlijk sprake van een detectie-validatie
algoritme. Het resultaat van het algoritme is een gedetecteerde responsie met een mate van betrouwbaarheid.

Uit de gevalideerde EMG's kan nu tezamen met het resultaat van de validatie van het sterk gecorreleerde
spielVerslappings- en spielVermoeiingssignaal, een betrouwbare procentuele spielVerslapping voor de regelaar
bepaald worden.

De door Scheepers ontwikkelde regelaar moet de patientgevoeligheid op het gebruikte farmacon bepalen voor
een juiste werking van de adaptieve PI-regelaar [Scheepers, 1992]. Omdat de kwaliteit van de regelaar sterk
atbankelijk is van de nauwkeurigheid van de DATEX RELAXOGRAPH, moeten er een drietal aspecten welke
deze nauwkeurigheid kunnen veroeteren nader onderzocht worden.

Ten eerste biedt het gebruik: van een nieuwere DATEX RELAXOGRAPH de mogelijkheid om de herhalingsfre
quentie van een train-of-four meting te verdubbelen naar 0,1 [Hz]. Ten tweede biedt het gebruik van een
extra zenuw-stimulator de mogelijkheid om gebruik: te maken van een verhoogde gevoeligheid tijdens een
intense neuromusculaire blokkade. In de derde plaats is het misschien mogelijk om de nauwkeurigheid
waarmee de spierrelaxatie uit de responsies berekend wordt, te verdubbelen. Deze aspecten kunnen er
mogelijk toe bijdragen dat de patientgevoeligheid nauwkeuriger bepaald kan worden waardoor de PI-regelaar
beter zal functioneren.
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Abstract

The use of neuromuscular blocking agents during surgery is directed at suppressing involuntary muscle
movements in anesthesized patients. 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 closed-loop feedback controller for muscle relaxation which uses firstly comprehensive validated
inputs for the controller and which uses secondly a control strategy for all patients.

Recording the electromyographic (EMG) response to nerve stimulation is preferable to the mechanical twitch
measurement in monitoring neuromuscular block. Evoked EMG measurements can be accomplished by
supramaximal train-of-four stimulation of the ulnar nerve at the elbow and recording the compound muscle
action potential via surface electrodes. If train-of-four stimulation is applied in uncalibrated mode, only fade
can be measured. If train-of-four stimulation is applied in calibrated mode, fade and muscle relaxation can be
measured. Fade and relaxation are two different physical parameters.

Intense neuromuscular blockade is indicated by disappearance of train-of-four responses. It is possible to
quantify part of this period of no response by appying tetanic stimulation (50 [Hz] for 5 seconds) preceded
and followed by a single-twitch stimulation for one minute, and observing the posttetanic single-twitch
response. The number of posttetanic twitches can be used for evaluating the recovery from intense
neuromuscular blockade.

Neuromuscular blockade can be clinically monitored by the DAlEX RELAXOGRAPH. This neuromuscular
transmission analyzer utilizes the integration of the EMG-response. The DATEX RELAXOGRAPH delivers fade,
muscle relaxation and contains the raw EMG signal at the analog output. De presence of this raw EMG
signal gives the ability to validate this primary signal.

The analog signal of the DATEX RELAXOGRAPH contains the EMG responses as result of train-of-four
stimulation. The raw EMG's are detected by a sophisticated algorithem. Because of the nessescary detection
of distorted EMG's the algorithem is also a detection-validation algorithem. The result of the algorithem is a
single detected raw EMG and the reliability of this EMG.

It is now possible to construct a relaxation percentage for the controller based on the raw EMG's and the
validity checks that use the strict correlation between fade and relaxation.

The controller which has been developed by Scheepers, must determine the patient's sensitivity for the drug
for an optimal control strategy [Scheepers, 1992]. The performance of the controller is strongly dependent on
the accuracy of the measurement of the level of relaxation by the DATEX RELAXOGRAPH. There are three
aspects to increase this accuracy.

Firstly the use of another DAlEX RELAXOGRAPH gives the possibility to double the repetition frequency of the
train-of-four stimulation pattern to 0,1 [Hz]. Secondly it is possible to use a extra nerve stimulator for
applying tetanic stimuli for increasing the sensitivity during intense neuromuscular blockade. In the third
place it may be possible to double the accuracy of calculating the fade and relaxation from the responses.
These three aspects may be used to increase the accuracy of calculating the patient's sensitivity for a drug
and increase also the performance of the controller. Clinical measurements will have to show whether these
approaches are valid for clinical application.
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1 Inleiding

Bij de vakgroep Medische Elektrotechniek (EME) van de Technische Universiteit Eindhoven wordt binnen de
Servo-Anesthesie groep al geruime tijd onderzoek verricht naar mogelijkheden van automatisering binnen de
anesthesie. De Jaatste jaren liggen de zwaartepunten van het onderzoek op de anesthesie-diepte meting en op
een automatisch bloeddrukregel8ysteem.

1.1 Spierrelaxatie-regeling

In 1990 is een aanzet gegeven om het bij EME ontwikkelde bloeddrukregelsysteem [Zwart, 1990] in zijn
geheel te analyseren om het enerzijds fleXlbeler te maken voor andere farmaca en anderzijds geschikt te
maken voor toepassing in andere klinische feedbacksystemen [Eijk, 1991). Bij dit laatste lean gedacht worden
aan een regel8ysteem voor spierrelaxatie (spierverslapping). Spierverslapping is tijdens operaties een
belangrijke fysische grootheid. De Jaatste jaren is er een ontwikkeling geweest in de richting van snellere,
kortwerkende spierverslappende middelen. Door dit laatste is het mogelijk geworden om spierverslappende
middelen automatisch toe te dienen.

Bij een spierrelaxatie-regelsysteem wordt allereerst de spierverslapping gemeten en aan de hand daarvan
wordt bepaald hoe groot de dosis van een spierverslappend middel moet zijn om de gewenste spierver
slapping te bereiken. Deze dosis wordt vervolgens automatisch toegediend. In dit afstudeerverslag zal een
aanzet gegeven worden voor de ontwikkeling van zo'n gesloten spierrelaxatie-regel8ysteem.

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 bet principe van semi-continue toediening [De Vries, 1986]. Hierbij wordt
de infuuspomp op basis van de gemeten spierverslapping afwisselend aan- en uit geschakeld. A1s gevolg van
deze methode zijn deze regelaars zeer robuust. Ben nadeel van deze methode is dat al8 gevolg van bet
continue aan- en uitschakelen van de infuuspomp het niveau van spierrelaxatie sterk aan fluctuatil',8
onderhevig is.

Eenvoudige PID-regelaars geven goede resultaten voor een beperkte categorie aan patienten [Ritchie 1985,
Brown 1980]. A1s gevolg van de grote spreiding in patientgevoeligheden zijn deze regelaars slechts geschikt
voor een gedeelte van de patienten. Ret onderzoek naar regelaars voor spierverslapping is de laatste jaren dan
ook vooral gericht op adaptieve (pID-)regelaars.

Bij adaptieve (PID-)regelaars worden ~~n of meer patient-parameters on-line bepaald op basis van de gemeten
spierverslapping. Op basis van deze patient-parameters worden geschikte po, 1- en D-parameters bepaald. Bij
de in de literatuur bescbreven regelaars voor spierverslapping vindt deze bepaling over het algemeen plaats
tijdens een initiele fase. In deze initiele fase wordt een spierverslappend middel aan de patient toegediend in
de vorm van een bolusinjectie (een grotere hoeveelheid farmacon die gedurende ~n injectie toegediend
wordt) of door een niet-adaptieve PI-regelaar. Doel van deze initiine fase is het toedienen van voldoende
spierverslappende middelen zcxlat de spierverslapping boven de 0% uitkomt. Voor bet bepalen van de patient
parameters uit de gemeten spierverslapping worden verschillende methoden in de literatuur behandeld. PooI
plaatsingsalgoritmen worden hier veelvuldig voor gebruikt [Iinkens 1982", 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 alleen uit van het bepalen van de patientgevoeligheid [Jaklitsch, 1987). De
laatste jaren wordt er ook onderzoek verricht naar de toepassing van expert-systemen [Iinkens, 1990).

Kenmerkend is dat de gevonden regelaars in de literatuur allemaal uitgaan van een spreiding in de patient
gevoeligheid van maximaal een factor 5. Een gedeelte van de regelaars gaat zelfs uit van een spreiding van
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een factor 3. Onderzoek door Nagashima beeft ecbter aangetoond dat in de literatuur infuus-flowrates
gevonden worden die varieren van 0,1 - 2,5 [microliter/kg*min] [Nagasbima, 1988]. Dit duidt op eeo totale
gevoeligbeidsspreiding van een factor 25. Bij de in de literatuur besproken regelaars lijken de meest gevoeli
ge en de meest ongevoelige patienten buiten het bereik van de regelaar te vallen.

De spierrelaxatieregelaars zoals die in de literatuur gevonden zijn, maken vrijwel geen gebruik van validatie
van de ingangssignalen. AIleen in bet artikel van Uys wordt er aandacbt gescbonken aan validatie van de
ingangssignalen [Uys, 1988]. Dit is bijzonder te noemen omdat zelfs eeo uitzonderlijk goede regelaar niets
kan presteren met een slecbte meting.

Het in dit verslag bescbreven onderzoek is erop gericht om enerzijds een regelaar te ootwikkelen die door
gebruik te maken van een expert-systeem, geschikt is voor aIle pamSntgevoeligbeden en anderzijds een
regelsysteem te ontwikkelen dat weI gebruik maakt van validatie van de ingangssignalen.

1.2 Tweedeling van het onderzoek

Het onderzoek is grofweg in twee gedeelten te splitsen:

De signaalverwerving en -verwerking.
De regelaar zelf.

De signaalverwerving bestaat uit het vinden van een geschikte meetmethode voor bet meten van de
spierverslapping. Hierbij moet gekeken worden naar de soort methode (elektrisch of mechanisch), volgens
welk stimuleringspatroon een zenuw geprikkeld moet worden en met welke repetitiefrequentie dit moet
gebeuren. Daamaast moet gekeken worden hoe de ingangssignalen de computer binnengehaald kunnen
worden. De signaalverwerking bestaat uit de signaaIvalidatie, d.w.z. de verificatie van bet signaal.

Het onderzoek naar de regelaar richt zicb op het vinden van een gescbikte regelstrategie voor een op een
expert-systeem gebaseerd regelsysteem. Hierbij wordt gekeken naar bet type regelaar, het al dan Diet
toedienen van een initiele bolusinjectie door de anesthesist en de wijze waarop kennis van het farmacon in
het expert-systeem moet worden opgenomen.

Door de omvang van het spierverslappingsproject, zijn er twee afstudeerders met dit project bezig geweest.
Het eerste gedeelte over de signaalverwerving en de signaalverwerking, zal in dit verslag besproken worden.
Het gedeelte over de regelaar za1 in het afstudeerverslag van Scheepers besproken worden [Scheepers, 1992].

1.3 Opbouw van het verslag

In hoofdstuk twee zal het spierrelaxatie-regelsysteem behandeld worden aan de hand van een blokscbema. De
veiligheidseisen waaraan een dergelijk regelsysteem moet voldoen zullen eveneens behandeld worden. Na de
bescbrijving van de normale werking van de neuromusculaire overgang, zullen de effecten van de drie
soorten spierverslappende middelen besproken worden. Ook zal kort ingegaan worden op twee spierverslap
pende middelen die tegenwoordig veel gebruikt worden.

In hoofdstuk drie worden enige meetmethoden behandeld die in de literatuur beschreven zijn voor de bepaling
van de mate van spierverslapping. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van elektrisch eo mecba
nisch meten eo zal bekeken worden met welk stimuleringspatroon de zenuwen het beste geprikkeld kunnen
worden en welke zenuwen dit zijn.

In hoofdstuk vier zal ingegaan worden op enige klinische apparatuur die in de literatuur gebruikt wordt om de
spierrelaxatie te meten voor toepassing in een regelsysteem voor spierrelaxatie.
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In hoofdstuk vijf za1 ingegaan worden op de signaalverwerving en de signaalverwerking. Dit houdt in dat er
gekeken zal worden welke eisen aan het feedbacksignaal gesteld mooten worden en hoe de ingangssignalen
de computer binnengehaald kunnen worden. Daarna za1 gekeken worden welke bewerkingen deze ingangssig~

nalen dienen te ondergaan voordat ze geschikt zijn voor toepassing in de regelaar.

Hoofdstuk zes behandeld hoe de train-of~four responsies gedetecteerd en gevalideerd kunnen worden. Ook
wordt gekeken of de overige ingangssignalen gevalideerd kunnen worden.

In hoofdstuk zeven wordt het expert-systeem en de door Scheepers ontwikkelde regelaar besproken
[Scheepers, 1992]. Ook wordt gekeken naar de problemen die de regelaar kan geven ten gevolge van een
beperkte nauwkeurigheid van het apparaat dat de spierrelaxatie meet.

Tenslotte is hoofdstuk acht gewijd aan de conclusies van dit onderzoek en zullen enige aanbevelingen gedaan
worden.

Ooze 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. Dit werd ondersteund door het ter
beschikking stellen van een DATEX RELAXOGRAPH NMT-l00.
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2 Het spierreiaxatie-regelsysteem
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Ret gebruik van spielVerslappende middelen heeft tot doel de bewegingen van de patient, o.a. ten gevolge van
pijnprikkels, uit te schakelen om de cbirurg zo optimaal mogelijk zijn/haar werk te laten doon. Atmcurium en
vecuronium zijn kortwerkende spielVerslappende middelen die normaal door middel van bolusinjecties
(grotere hooveelheden farmacon die toegediend worden gedurende Un injectie) toogediend worden om
spierrelaxatie te verkrijgen. Omdat deze middelen relatief snel uitgewerkt zijn, moeten deze bolusinjecties
frequent gegeven worden om voidoende spielVerslapping te houden.

Sl8mg,
100%

o 40 80 120
Minuten-

Figuur 2.1 Spieractiviteit als funcde van de djd. De bolusinjecties zijn toegediend bij de pijltjes
[Linkens, 198'r].

Nadeel van deze methode is dat het niveau van spierrelaxatie aan vrij grote fluctuaties onderhevig is.
Daarnaast is bet een belasting voor de anesthesist die naast bet niveau van spierrelaxatie ook nog een groot
aantal andere pammeters in de gaten moet houden. Continue toediening van spielVerslappende middelen zou
dus wenselijk zijn. Handmatig is dit echter niet baalbaar omdat de anesthesist zicb veel inspanningen moet
getroosten om de infusiesnelheid zodanig te regelen dat de juiste spielVerslapping bereikt wordt. Oit wordt
enerzijds veroorzaakt door de lange tijd die verstrijkt voordat de patient op het spielVerslappende middel
reageert en anderzijds door de grote variatie in de gevoeligheid van de patienten voor de spielVerslappende
middelen. Door deze toediening nu te automatiseren is bet mogelijk om de anesthesist veel werle uit banden
te nemen. In dit hoofdstuk za1 allereerst het regelsysteem voor spierrelaxatie in grote lijnen bebandeid
worden. Ook zal ingegaan worden op de veiligbeidseisen waaraan het systeem moot voidoen. Hierna zal de
normale werking van de neuromusculaire overgang behandeld worden en zal ingegaan worden op de drie
typen spielVerslappende middelen. Tot slot za1 ingegaan worden op de veel gebruikte farmaca vecuronium en
atracurium.

2.1 Beschrljving van het systeem

In figuur 2.2 is een blokschema te zien van een spielVerslappingsregelsysteem.
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Figuur 2.2 Een blokschema van het spierverslappingsregelsysteem.

Bij de nu volgende uitleg van het regelsysteem zal het systeem van rechts naar links uitgelegd worden.

Via een seriele poort op een PC-AT wordt een infuuspomp aangestuurd. Op deze Manier is, binnen de
nauwkeurigheid van de pomp, de infuusflow in te stellen. Deze pompcommando's, en niet het middel
vecuronium, zijn ook de werkelijke uitgangssignalen van het regelsysteem. Vice-versa kan de infuuspomp via
deze seriele poort foutmeldingen oversturen, als b.v. een infuuszak met het fannacon leegraakt.

De pompaansturing verzorgt enerzijds het omzetten van de gewenste infuusflow in voor de pomp begrijpbare
commando's en controleert anderzijds of de pomp juist functioneert. Indien er problemen optreden met de
infuuspomp wordt dit kenbaar gemaakt aan bet expert-systeem.

Het berekenen van de juiste infuusflow wordt door de regew uitgevoerd. Deze regelaar en de door de
regelaar berekende flow worden door een expert-systeem gecontroleerd. Ret expert-systeem bevat kennis van
het gebruikte spierverslappende middel (bet farmacon) en van de respons van de patient op dit middel (bet
patientmodel).

Het ingangssignaal voor de regelaar is de procentuele spierverslapping. Gelet op bet belang van een juiste en
betrouwbare procentuele spierverslapping, wordt bet gemeten analoge signaal na analoog-digitaal conversie
gecontroleerd op juistheid, de validatie. Het signaal dient te voldoen aan een vaststaand patroon (patroonber
kenning). Eventuele problemen van de analoog-digitaal converter (ADC), zoals bijvoorbeeld bet optreden van
een overflow, worden eveneens kenbaar gemaakt aan bet expert-systeem.

De monitor van de computer speelt een centrale rol in de interface tussen de gebruiker van bet programma en
bet spierverslappingsregelsysteem. Op een ergonomisch verantwoorde wijze wordt de status van bet systeem
gepresenteerd en de gebruiker op de boogte gebouden van de spierverslapping en de infuusflow van de
patient. Via bet toetsenbord kan de operator/anestbesist bet gebele systeem besturen en eventueel ingrijpen.

2.2 Veiligheidseisen

Voordat bet regelsysteem kliniscb getest kan worden, moet er aan een aantal veiligheidseisen voldaan worden
[Jalditscb, 1987]. Allereerst moet de integriteit van bet ingangssignaal bekeken worden om eventuele
artefacten te detecteren. Verder moet men er zeker van zijn dat de patient supramaximaal geprikkeld wordt.
Dit wi! zeggen dat een zenuw met een dusdanig hoge stroom gestimuleerd wordt dat alIe spiervezels
simultaan contraberen. Ook moet de infuuspomp automatiscb worden gestopt indien de flowrate van de
infuuspomp niet bevestigd of ingesteld wordt. Deze flow moot eveneens aan twee eisen voldoon: de totale
dosis en de momentane flowrate mogen niet overscbreden worden door een van te voren opgegeven
maximum, dit ondanks de tot nu toe onbekende scbadelijke bijwerkingen van de bedendaagse spierverslap
pende middelen. Perioden van excessieve relaxatie van 100% moeten geobserveerd worden en onder de
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aandacbt van de anesthesist gebracht worden. De eventuele artefactverwijderingsalgoritmes moeten zorgvuldig
getest worden voordat ze kliniscb toegepast worden. Supervisie van de anesthesist blijft noodzakelijk omdat
het regelsysteem slecbts uitgaat van Un feedbacksignaal terwijl de anesthesist beschikt over meerdere
teruglcoppelingssignalen, zoals bijvoorbeeld patientbewegingen.

2.3 Normale werking van de neuromusculaire overgang IMetingen in de Geneeskunde I,
1988]

In figuur 2.3 is een schematiscbe weergave van een axon (zenuwvezel) met de geinnerveerde spiervezels
opgenomen.

Figuur 2.3 Schematische weergave van een zenuwvezel met de gei"nnerveerde spiervezels

De uiteinden van de zenuwvezels monden uit op een deel van bet spiervezelmembraan. Deze overgang wordt
motoreindplaat of eindplaat genoemd. Een axon vormt tezamen met de via de motoreindplaten geinnerveerde
spiervezels een motor-unit. Het spiervezelmembraan en de motoreindplaten zijn duidelijk van elkaar geschei
den. Zij vormen samen een synaps, zie figuur 2.4. Het activeren van het spiervezelmembraan door een
zenuwaetiepotentiaal vindt plaats via een chemisch tussenproces in de eindplaat. Dit proces wordt de
neuromusculaire transmissie genoemd.

Indien een actiepotentiaal arriveert aan het einde van een zenuwvezel, vindt acbtereenvolgens het volgende
plaats, zie ook figuur 2.4.

spiervezel

eindplaat

synaps
spleet

Figuur 2.4 De overgang van de motoreindplaat naar de spiervezel.

Allereerst depolariseert de eindplaat door een actiepotentiaal vanuit de axon. Hierdoor barsten de vesikels in
de eindplaat waardoor de transmitterstof acethylcholine (ACh) vrijkomt. Deze acethylcholine diffundeert door
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het praesynaptische membraan en steekt de synapsspleet (-80 [nm]) over. Het ACh verhoogt de permeabiliteit
van bet spiervezelmembraan voor Na+ en voor K+. Het spiervezeloppervlak is geplooid ten behoove van
oppervlaktevergroting. Het spiervezelmembraan depolariseert door de Na+-influx en wanneer deze depolarisa
tie de drempelwaarde van -55 [mV] overschrijdt, zet de Hodgkin cycle in waardoor er in de spiervezel een
actiepotentiaal onstaat. Indien deze drempel Diet wordt overschreden ontstaat er geen actiepotentiaal in de
spier. De reactie van de spiervezels op de stimulus is dus een alles-of-niets-proces: er is alleen maximale
contractie van een spiervezel indien de intensiteit van de stimulus een zekere drempelwaarde overschrijdt. De
totale kracht van de spier is athankelijk van het aanta! geactiveerde spiervezels. In de synapsspleet is de stof
cholinesterase in hoge concentratie aanwezig. Deze stof breekt het ACh zeer snel chemiscb af. De permeabili
teit van het spiervezelmembraan keert daarmee naar het oude niveau terug.

Deze neuromusculaire transmissie is nu op twee manieren te onderbreken, zie figuur 2.5.

---------~~----_!!~~

~_=:.::.:.( )PVlenalf
m~~ ~~~

___________~~~ ~~RP~

splervezel

FigWlr 2.5 Her onJerbreken van de neuromusculaire transmissie.

In de eerste plaats kan de resynthese van acethylcholine gestopt worden. Het cholinesternse breekt namelijk in
de synapsspleet het acethylcholine af. Indien nu de resynthese van ACh gestopt wordt, vermindert na elke
contractie de voor de overdracht beschikbare hoeveelheid acethylcholine. Van deze storing in de neuromus
culaire tmnsmissie werd vroeger door de indianen al met succes gebruik gemaakt met het zogenaamde
pijlengif (curare). De vijanden die bestookt werden met speren of pijlen welke ingesmeerd waren met dit
pijlengif, waren gernakkelijk te overmeesteren vanwege hun vrijwel geheel verslapte spieren. In de klinische
prnktijk is in eerste instantie ook nog van het middel cumre gebruik gernaakt.

In de tweede plaats kan de neuromusculaire transrnissie gestopt worden door ervoor te zorgen dat er bij een
depolarlsatiegolf in het eindplaatgebied geen acethylcholine meer vrijkomt in de vesikels. Dit kan gebeuren
door het gebruik van niet-depolariserende middelen die zich aan de receptoren in het eindplaatgebied binden.

Als laatste kunnen er middelen toegediend worden die er voor zorgen dat de eindplaat gedepolariseerd blijft.
Deze laatste twee rniddelen zullen in de volgende paragmaf nader toogelicht worden.

2.4 Spierverslappende middelen

Er zijn drie typen van neuromusculaire blokkade die klinisch gescheiden kunnen worden door het verschil in
patranen 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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2.4.1 Niet-depolariserende neuromusculaire blokkade

Niet-depolariserende neuromusculaire blokkade WOrtlt ondermeer veroorzaakt door de farmaca pancuronium,
vecuronium en atracurium. Hierbij binden de spierverslappende farmaca zich aan de receptoren in het eind
plaatgebied. De karakteristieke symptomen, opgesplitst in voor- en nadelen, zijn:

Voordelen:
• Afwezigheid van spieractiviteit voorafgaand aan het begin van spierverslapping.
• De responsies zijn afbankelijk van de frequentie van de stimuli. Br treedt vermoeiing op indien de

stimuli snel aangeboden worden, d.w.z. de responsie op de nde stimulus is kleiner dan de responsie
op de (n-It" stimulus.

• Post-tetanische potentiatie; de gevoeligheid kan tijdens een intense spierblokkade tijdelijk opgevoerd
worden om informatie te verkrijgen over de diepte van de spierrelaxatie (zie paragraaf 3.5.3).

• Opheffen van de blokkade is mogelijk met anticholinesterases of met depolariserende middelen.
• Verheviging van de blokkade is mogelijk door toediening van andere niet-depolariserende spierver

slappende middelen.

Nadelen:
• Geen.

2.4.2 Depolariserende neuromusculaire blokkade

Depolariserende neuromusculaire blokkade wordt ondermeer veroorzaakt door de farmaca succinylcholine en
suxamethonium. Hierbij wordt de neuromusculaire eindplaat gedepolariseerd door het gebruikte farmacon. De
karakteristieke eigenschappen, wederom opgesplitst in voor- en nadelen, zijn:

Voordelen:
• Verheviging van de blokkade door toediening van anticholinesterases of andere depolariserende

farmaca.
• Opheffing van de blokkade door d-tubocurarine.

Nadelen:
• Optreden van spieractiviteit aan het begin van de blokkade.

lnitiele afwezigheid van vermoeiing bij langzame en snelle stimulusfrequenties.
Afwezigheid van post-tetanische potentiatie.

2.4.3 Tweevoudige blokkade

Herhaald toedienen van een depolariserend farmacon over een langere periode leidt uiteindelijk tot een
tweevoudige blokkade ("dual block"). De originele depolariserende blokkade krijgt dan eigenschappen in de
richting van een niet-depolariserende blokkade. Er zijn vijf stadia aan te geven die de tweevoudige blokkade
doorloopt:

• Allereerst treedt er een depolariserende neuromusculaire blokkade op.
• Er treedt een afnemende responsie op bij elkaar opvolgende doses.
• Afname 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 verscbijnselen zijn aanwezig.
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2.4.4 Vecuronium en atracurium

De spiecverslapping boeft bij de rneeste operaties slecbts opgevoerd te worden tot ongeveer 80%. Dit boudt in
dat slecbts 80% van de spiervezel8 verslapt boeft te zijn. Omdat bierbij echter alle dikkere spiervezel8 al
uitgescbakeld zijn, komt die 80% verslapping weI overeen met een verslapping van ongeveer 95% van de
spierkracbt. De Jaatste 20% bestaat voomamelijk uit dunnere spiecvezel8 die weinig kracbt kunnen leveren en
de cbirurg weinig kunnen hinderen. Op grond hiervan boeft de patient bij de meeste operaties niet voor de
volle 100% verslapt te zijn.

Op basis van de genoemde voordelen bij niet-depolariserende farmaca, wordt in de praktijk vrijwel altijd
gebruik gemaakt van de niet-depolariserende farmaca vecuronium en atracurium. 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. Vecuroni
urn en atracurium hebben een korte hersteltijd; dit is de tijd die verstrijkt tussen bet stoppen van de toedie
ning van spierverslappende farmaca en het weer zelfstandig ademen van de patient. Ben ander voordeel van
deze beide middelen is het ontbreken van cardiovasculaire effecten.

Andere factoren die minstens zo belangrijk zijn in de praktijk zijn dat de patient zo snel al8 mogelijk is op
een bepaalde spierverslapping gebracht moet worden zodat de cbirurg snel aan het werk kan. Daamaast moet
de anestbesist de patient beademen totdat deze voldoende verslapt is. Dit mag niet te lang duren omdat de
anestbesist veel problemen kan bebben met het goed beademen van een patient. Ook vergt een (lange)
operatie een alert blijvende anesthesist, of, in de meeste gevaIlen, een alert blijvende anesthesie-assistent.
Door de spierrelaxatie automatisch te regelen en slechts in noodsituaties de anesthesist te alarmeren, ontstaat
een werkbaardere situatie. Aan de andere kant is het noodzakelijk dat aan het einde van de operatie de patient
weer snel zelfstandig kan ademen zodat de patient de operatiekarner kan verlaten. Ieder te lang verblijf op de
operatiekarner is zeer kostbaar. Resumerend kan dus gesteld worden dat eeo regel8ysteem voor spierverslap
ping de patientveiligbeid, de werksituatie voor de anesthesist en de kosten van de operatie ten goede komen.

In dit onderzoek is gekozen om een regel8ysteem te ontwerpen op basis van het farmacon vecuronium. Een
voordeel van vecuronium ten opzicbte van atracurium is dat de doses noodzakelijk voor bet bereiken van een
bepaald niveau van spierrelaxatie bij vecuronium een factor 4-5 lager ligt [Gramstad 1982 en 1985, Robertson
1983]. Tevens is er binnen bet Catharina ziekenbuis een grotere ervaring met bet middel vecuronium. Ben
bijkomend voordeel is dat er uit de literatuur meer bekend is over de werking van vecuronium, vooral met
betrekking tot bet modelleren van de responsie van de patient op het middel vecuronium.
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3 Meetmethoden ter bepaling van de mate van spierrelaxatie

In dit hoofdstuk zullen vier methoden behandeld worden die gebruikt kunnen worden om de mate van
spierverslapping te bepalen. Dit kan gebeuren door observatie, Manuele bepaling, mechanische opnemers of
door elektrische opnemers.

3.1 Observeren van de patient

De eerste Manier om de mate van spierrelaxatie te bepalen is door middel van observatie van de patient.
Hierbij wordt gelet op de mogelijkheid of de patient de mond of de ogen kan openen, de tong uit kan steken,
kan slikken of het hoofd op kan tillen. Oak kan de kracht van een banddruk bepaald worden. Bij deze
methoden is de medewerking van de patient vereist en tijdens een narcose kan dit dus Diet uitgevoerd
worden. Weer anderen meten ademhalingsvariabelen zoals bet minutenvolume, de vitale capaciteit of de
maximale inspiratie. Deze zijn echter tijdens de narcose ook niet goed te bepalen omdat de spierverslappende
middelen, evenals de anaesthetica die ingeademd worden, ook de ademhaling beibvloeden.

3.2 Manuele bepaling van de spierverslapping

De tweede Manier die gebruikt wordt is de Manuele bepaling, zie figuur 3.1.

Figuur 3.1 Manuele bepaling van de spierrelaxatie {Saidman, 1978J

Hierbij wordt de spierverslapping bepaald door een zenuw in de pols of in de elleboog te prikkelen met 6Sn
puis of met een tetanische prikkeling -d.w.z. stimuli met een frequentie van 50 [Hz] en een duur van
5 seconden- waama de samentrekking van de vingers bekeken wordt [Saidman, 1978].

Met behulp van figuur 3.1 kan het versehil uitgelegd worden tussen twee fysische grootheden die in de
literatuur vaak ten onrechte door elkaar heen gebruikt worden. Allereerst is dit de spierverslapping: deze
treedt op ten gevolge van de toediening van spierverslappende middelen. In figuur 3.1 is dit de bovenste rij
met vingers. Onder invloed van een steeds grotere dosis neemt de spierverslapping toe. Ten tweede is dit d~

spiervermoeiing: deze kan optreden zonder dat er spierverslappende middelen toegediend zijn. De vermoeiing
treedt eerder op indien er spierverslappende middelen toegediend worden. In figuur 3.1 is dit de onderste oj
met vingers waarbij de spierverslapping gelijk blijft, maar de spiervermoeiing toeneemt. De spierverslapping
en de spiervermoeiing zijn dus twee verschillende grootheden die wel goed gecorreleerd zijn, maar een
versehillende fysische grootheid uitdrukken.
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AIle bovenstaande metboden voldoon redelijk maar klinische evaluatie is niet altijd even adequaat. Dit wordt
veroorzaakt door drie oorzaken [Viby-Mogensen, 1982]:

• De grote variatie in de individuele gevooligheid voor de spierverslappende farmaca.
• De mogelijke interactie met andere drugs, zoals bijvoorbeeld antibiotica.
• De veiligheidsmarge bij de motoreindplaat: er komt veel meer acethylcholine vrij dan er werkelijk

nodig is voor depolarisatie.

3.3 Mechanisch of elektrisch meten

De enige betrouwbare 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 vanuit die zenuw te
meten. Hieruit voIgt de eerste eis waaraan voldaan moot worden bij dergelijke metingen: de zenuw moot aan
de oppervlakte van de huid liggen. De eerste metingen dateren uit 1941. Hierbij werd de zenuw in de
elleboog elektrisch geprikkeld met een supramaximale stimulus. Dit supramaximale niveau wordt bepaald
door de intensiteit van de elektrische puIs steeds verder op te voeren, totdat in alle spiervezeIs simultaan
actiepotentialen optreden en de totale gemeten potentiaal niet meer toeneemt bij een hogere stimulusactiviteit.
Indien deze stimulus dan nog met 10-15% verboogd wordt, spreekt men van een supramaximale stimulus. De
resultaten uit enkele artikelen [BruIl 1990, 1991] die op de bruikbaarheid wijzen van een lagere stimulusin
tensiteit, zijn ontstaan uit gemanipuleerde data en derhalve Diet bruikbaar [Sosis 1990, Lawson 1990].

De spieractiviteit kan mechanisch gemeten worden door de kracht te bepalen die de duim of een andere
vinger kan leveren, het zogenaamde mechanomyogram (MMG). Bij een elektrische meting wordt gekeken
naar het electromyogram (EMG). Het is van belang om een juiste stimulus te kiezen omdat een onjuiste
stimulusvorm of een te lange duur van een stimulus kan leiden tot een herbaald vuren van de motorunit naar
de spier betgeen tot verkeerde interpretaties kan leiden. De stimulus moet in het idea1e geval bestaan uit een
rechthoekige puIs die niet langer duurt dan 0,2 ems]. Belangrijkbij deze metingen is dat de metingen
reproduceerbaar zijn.

In het artikel van Ali wordt terloops gewezen op de mogelijkheid van een bi-fasische stimulusvorm
[Ali, 1976]. Hoe deze er precies uitziet wordt helaas niet vermeld. Deze stimulus heeft geen invloed op de
dosis-reponsie relatie van een patient. Voordeel van een bi-fasische stimulusvorm is dat de single-twitch
responsie, zie paragraaf 3.5.1, groter is dan bij een zelfde stimulatie met aIleen een rechthoekige puIs.
Onbekend is of deze bi-fasische stimulusvorm bewust of onbewust genegeerd is in de keuze voor een
optimale stimulusvorm.
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Bij het mecbanisch meten van de spierverslapping wordt gebruik gemaakt van de spieren van de hand, en in
het bijzonder van een spier die de duim bestuurt, de adductor pollicis brevis. Deze spier wordt gemnerveerd
door de nervis ulnaris, een zenuw die aan de oppervJakte van de elleboog ligt. Deze zenuw en de geinner
veerde spiervezels zijn weergegeven in figuur 3.2.

EpiCOnc:tylll8 medialis

N.ulnarls

M. abductor digiti mktIr

Figuur 3.2 De nervis ulnaris met de geinnerveerde spiervezels.

Bij het mechanisch meten worden oppervlakte-elektroden op de huid geplaatst bij de pols of bij de elleboog.
De opgewekte kracht door de spier in de duim als responsie van de gestimuleerde zenuw wordt geregistreerd
door een kracht-verplaatsingsopnemer. Deze opnemer moet voorzien worden van een initiele kracht van
tenminste 200 gram om een maximale kracht op te kunnen wekken. Dit is noodzakelijk vanwege de initiC!le
restkracht van de spier in de duim. Wordt dit niet gedaan dan leidt dit tot niet-isometrische metingen en
treden er fouten op in de resultaten. Een ander aspect waar rekening mee gehouden dient te worden is over·
sturing van de opnemer, de zogenaamde "overload". Dit treedt op indien de gemeten kracht groter is dan het
meetbereik van de opnemer. Nadeel van het mechanisch meten is dat de krachtopnemer extreem gevoelig is
voor de richting van de te meten kracht. Ben kleine verandering in deze hoek -bewegingsartefacten!- levert
een significante verandering op van de gemeten kracht. Om dit enigszins tegen te gaan wordt de arm en hand
vastgebonden tijdens een meting.

Elektrische metingen gaan uit van een meting van het electromyogram (EMG). Hiertoe worden eveneens
oppervlakte-elektroden op de elleboog geplaatst en wordt de nervis ulnaris supramaximaal geprikkeld. Door
de opgewekte samengestelde actiepotentialen te meten met behulp van oppervlakte-elektroden, ontstaat een
EMG. Wordt het EMG gemeten aan de adductor pollicis brevis, dan spreekt men van een thenair EMG.
Wordt het EMG gemeten aan de abductor digit minimi dan spreekt men van een hypothenair EMG. Ben
voordeel van een meting van het EMG ten opzichte van een meting van het MMG is, dat er bij de meting
van het EMG geen rekening hoeft te worden gehouden met de orientatie van de opnemer. Een tweede
voordeel is de stabiliteit van een EMG-meting bij het optreden van bewegingen. Ten derde kunnen met een
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EMG snelle veranderingeo in de neuromusculaire functie gemeten worden die met een MMG Diet mogelijk
zijn. Ten vierde uit vermoeiing ten gevolge van een tetaniscbe prikkeling zich meer in een EMG dan in een
MMG omdat het even duurt voordat de spier maximale samentrekbaarheid bereikt. Tenslotte worden bij eeo
EMG slechts veranderingeo in de neuromuswlaire eindplaat gemeten terwijl bij het MMG de gemeten kracht
afhankelijk is van zowel deze veranderingen bij de eindplaat al8 de samentrekbaarheid van de spier. Nadelen
voor het gebruik van een EMG is dat het meten van een EMG dure apparatuur vereist en dat een EMG
gevoelig is voor elektrische interferentie met andere apparatuur -diathermie apparatuur!- op de operatiekamer.

3.4 Meetmethoden gebaseerd op het ruwe EMG

Een electromyogram kan gemeten worden met naaldelektroden of met oppervlakte-elektroden. Iodien
naaldelektroden gebruikt worden, worden meer of minder motoruoit-potentialen gemeten, waarmee de
activiteit van een Ideiner of groter deel van een spier bestudeerd kan worden. Ben oppervlakte EMG geeft
meer informatie over het functioneren van een spier. Ben tweede voordeel is het niet-invasieve karakter van
een oppervlakte EMG. Naaldelektroden inbrengen in een spier die vervolgens beweegt, kan in de eerste plaats
voor een niet-geanestheseerde patient een pijnlijke geschiedenis zijn en in de tweede plaats een spierbeschadi
ging opleveren.

De parameters die uit een EMG te haleo zijn, zijn te splitsen in twee groepen: de ene groep gaat uit van
parameters die zijn gerelateerd aan de amplitude en de andere groep gaat uit van parameters die gerelateerd
zijn aan de tijd/frequentie [Hermens, 1991]. Deze parameters kunnen echter alleen gebruikt worden bij eeo
actief meewerkende patient omdat de spier gedurende enkele seconden aangespannen moet worden. Hierdoor
ontstaat een hele trein van actiepotentialen achter elkaar, zie ook figuur 3.3 links. Indien de spier gestimu
leerd wordt met een rechthoekige puls ter lengte van 0,2 [ms], ontstaat slechts ~n actiepotentiaal. Zie ook
figuur 4.1. Reden waarom deze meetmethoden bier venneld worden, is om een volledig beeld te schetseo van
de mogelijkheden die er zijn om de spierverslapping te kunnen bepalen.

3.4.1 Parameters gerelateerd aan de amplitude

Een EMG dat met behulp van oppervlakte-elektroden gemeten wordt, is een random signaal. In figuur 3.3 is
eeo EMG opgenomen van een gezonde persoon. In deze figuur is ook de amplitudeverdeling van dit EMG
opgenomen.

Figuur 3.3

[mV]
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EMG met bijbehorend histogram [Rermens, 1991].
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Het gemeten EMG en de amplitudeverdeling liggeo rood 0 [mV] omdat gebruik is gemaakt van eeo capacitief
gekoppelde versterker. Door het stochaslische karakter van het EMG kan de ampJitudeverdeling benaderd
worden door een Gaussische verdeling. Deze Gaussische verdeling beschrijft dan de kans op een bepaalde
amplitude.
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Parameters die betrekking bebben op de amplitude van een EMG zijn:

• gemiddelde waarde
• root mean square (rms-)waarde
• amplitude van de ombullende van bet EMG
• gemiddelde absolute waarde

Ben aantal andere parameters die direct uit bet EMG-signaal gebaald kunnen worden zijn:

• Nit: bet aanta! pieken per seconde.
• Nz: bet aanta! nuldoorgangen per seconde.

Bij een bogere spiercontractie neemt de signaaIperiode, signaalamplitude en dus het vermogen toe.

3.4.2 Parameters gerelateerd aan de rrequentie

Ben mogelijk spectrum van een oppervlakte EMG is gegeven in figuur 3.4.

I
P(t)

FII'l8X

Figuur 3.4

Frequen1le [Hz)

Mogelijk spectrum van een oppervlalcte EMG [Hermens, 1991J.

Het frequentiespectrum wordt veelal met bebulp van de Fast Fourier Transform (FFI) bepaald. Nadelen van
de FFf is dat dit veel tijd kost en dus offline moet gebeuren. Tevens is bet gebruik van de FFI' theoretisch
Diet geoorloofd vanwege de niet-stationariteit van het EMG-signaal.

Ben aanta! parameters zijn: [Hermens, 1991]

•
•
•
•
•
•

F~ de frequentie van de eerste lokale piek in bet spectrum.
Fmax: de frequentie waarbij bet maximum van het spectrum optreedt.
Fmcd : de frequentie waarbij bet spectrum in twee gelijke gedeelten uiteenvalt, de mediaan frequentie.
F-4 dB' F.lO dB: de frequenties waarbij het spectrum 6 of 10 [dB] onder de piekwaarde ligt.
Pr.6dB, Pr.l0dB: bet reJatieve vermogen dat in de frequentieband boven F~dB of F.10dB ligt.
PrlOO: bet relatieve vermogen dat in de frequentieband boven 100 [Hz] ligt.

Bij een toenemende spiercontractie verscbuift bet spectrum naar lagere frequenties; er treedt een relatieve
toename van het vermogen in de laagste frequentieband en een relatieve afname van bet vermogen in de
boogste frequentieband op. Belangrijker is ecbter dat de mediane frequentie Fmcd afneemt bij een toenemende
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spiercontradie. Deze afname is onafbankelijk van amplitude-veranderingen ten gevolge van bewegingsarte
facten.

3.5 Meetmethoden gebaseerd op het geintegreerde EMG

De klinisch gebruikte meetmethoden voor bet bepalen van de spierrelaxatie maken gebruik van de manieren
zoals ze in de paragraaf 3.3 behandeld zijn. In deze paragraaf wIlen diverse afgeleide methoden behandeld
worden die zowel gebruikt kunnen worden bij het EMG a1s het MMG. Eerst zal echter een nieuwe methode
besproken worden.

Ben andere methode om de spierverslapping te meten bestaat uit het integreren van het electromyogram
(integrated electromyogram of IEMG). Er ontstaat zo een waarde voor het vermogen in het signaal. Het
IEMG wordt uiteraard ook beinvloed door algemene anesthetica en dus ook door spierverslappende middelen.
De methode van het IEMG is weergeven in figuur 3.5.
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Figuur 3.5 Integratie van het EMG-signaal [Weber, 1987J.

Dde milliseconden na het begin van de 200 microseeonden durende stimulus, wordt bet EMG gedurende
12 [ms] geintegreerd (vanaf de GATE). Door de ratio te bepalen van de waarde van het IEMG met een
referentiewaarde, die bepaald is voordat er spierverslappende middelen zijn .toegediend, ontstaat een waarde
voor de spieractiviteit en dus ook voor de spierrelaxatie. Indien men uitgaat van bet MMG, wordt de
spieradiviteit bepaald uit de verhouding van de kracht die de duim tijdens en voor de toediening van de
spierverslappende middelen kan leveren.

3.5.1 Single-twitch

Bij de single-twitch methode wordt gekeken naar de responsie op enkele, repeterende, supramaximale stimuli.
Verschillende onderzoekers hebben frequenties gebruikt van 0,1 tot 1,0 [Hz]. Bij een stimulusfrequentie van
0,1 [Hz] wordt de grootst mogelijke responsie ten gevolge van een single-twitch stimuluspatroon gemeten.
Ben frequentie van 1,0 [Hz] wordt vaak gebruikt om het supramaximale stimulusniveau snelte bepaten. Een
frequentie van 1,0 [Hz] kan ook gebruikt worden om een intense neuromusculaire blokk:ade te onderzoeken,
zie paragraaf 3.5.6 [Viby-Mogensen, 1982]. De niet-depolariserende spierverslapping is echter afhankelijk van
de gebruikte stimulusfrequentie. Dit betekent dat uitkomsten van onderzoeken die betrekking hebben op een
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single-twitch stimulatie varieren en dit is klinisch gezien een belangrijk nadeel. De responsie op een single
twitch stimulatie neemt af indien de single-twitch stimulatie meer dan iedere 6-10 seconden wordt herhaald
[Viby-Mogensen, 1982]. De resultaten van een single-twitch meetmethode zijn opgenomen in figuur 3.6.
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Figuur 3.6 Single-twitch meetmethode [Viby-Mogensen, 1982).

Bij de pijl is een niet-depolariserend middel toegediend. De spieradiviteit voIgt nu uit de verhouding van de
hoogte van een single-twitch v66r de pijl en een single-twitch na de pijl. De patient is prima verslapt bij een
waarde van 5% of minder. Het hoofd kan niet opgetild worden voordat de single twitch weer een waarde
bereikt heeft van ongeveer 90% van de referentie puis.

3.5.2 Tetanisch prikkelen

Spierverslapping treedt pas op indien meer dan 70% van de postsynaptische receptoren uitgescbakeld is. Dit
komt omdat slechts een gedeelte van de transmitterstof acethylcholine (ACh) nodig is voor een nonnale
responsie van de spier op een prikkel van een zenuw. Als deze veiligheidsmarge afneemt door bet gebi"Jik
van bepaalde fannaca, dan wordt dit goed zichtbaar indien de spier tetanisch geprikkeld wordt. Dit wil
zeggen dat gedurende een periode van bijvoorbeeld 5 [s] een zenuw supramaximaal geprikkeld wore!t met eel}
frequentie van 50 [Hz]. Tijdens deze tetanische prikkeling kan een vennoeiingsverschijnsel optreden, zie ooi
figuur 3.7. Deze afname in responsie is atbankelijk van de stimulusfrequentie en de duur van de prikkeling.
A1s de spierverslapping hoog is, wordt het vermoeiingsverschijnsel zo groot dat de responsie gelijk a8.Q nul
wordt. Bij een tetanische prikke1ing gedurende 5 [s] met een frequentie van 50 [Hz] zonder vermoeiing is de
patient in staat het hoofd gedurende 5 [s] op te tillen, de tong uit te steken en de ogen te openen. Ook is de
vitale capaciteit ten minste 90% van de referentiewaarde van voor de spierverslapping. Een nadeel van deze
methode is dat het een pijnlijke methode is en dus niet uitgevoerd lean worden op een patient die nog niet
onder narcose is. Verder beinvloed een tetanische prikkel onder bepaalde condities het verloop van de
spierverslapping. Een tetanische prikkeling mag dan ook niet frequenter uitgevoerd worden dan iedere 6-10
minuten. De readie op een tetanische prikkeling is afbankelijk van de duur van de tetanische stimulatie, 1-10
seconden, en van de stimulusfrequentie, 30-200 [Hz] [Viby-Mogensen, 1982].

3.5.3 Post-tetanische potentiatie

Door het mobiliseren van ACh ~n een verhoogde synthese van ACh tijdens en na een tetanische prikkeling,
ontstaat er na een tetanische prikkeling een verhoogde concentratie ACh. Deze concentratie is groter dan
voorafgaande aan een tetanische prikkeling. Hierdoor kan bij een single-twitch stimulus een groter aantal
spiervezels geexiteerd worden, waardoor de gevoeligheid, en dus de responsie, (tijdelijk) toeneemt. Oit ver
schijnsel heet posttetanische-potentiatie (PTP). Uit onderzoek is gebleken dat een eledromyografisch PTP
bruikbaarder is dan een mechanische PTP. PTP is afbankelijk van de er aan voorafgaande tetaniscbe prikke
ling (frequentie en duur), hoe vaak de tetanische prikkel wordt uitgevoerd en van de duur van het post-te
taniscbe interval zelf [Viby Mogensen, 1982]. De responsies op een tetanische prikkeling, PTP, train-of-four
(zie paragraaf 3.5.4) en single-twitch zijn weergegeven in figuur 3.7. Na een paar minuten keert de hoeveel
heid acethylcholine, en dus ook de gevoeligheid, terug op het oude niveau van voor de tetanische prikkeling.
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Figuur 3.7 Tetanische prikkeling (TjoJ gevolgd door PTP, train-of-four (T4) en single-twitch [AI~ 1976J.

3.5.4 Train-of-four

Bij de single-twitcb, de tetanische prikkeling en de PTP is het interpreteren van de resultaten niet mogelijk of
moeilijk zonder de bescbikking te hebben over een controIe-waarde die aangeeft hoe de responsie was op een
single-twitch stimulus voorafgaand aan de spierverslapping. De train-of-four (TOF-)metbode beeft dit nadeel
niet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een korte trein van vier supramaximaIe stimuli die een zenuw
stimuleren met een frequentie van 2 [Hz]. BIke trein van vier pulsjes wordt niet vaker berbaald dan 10 secon
den. In de meeste experimenten wordt gebruik gemaakt van een berhalingstijd van 20 seconden. De
verhouding van de responsie van de vierde puIs ten opzicbte van de responsie van de eerste puls van dezelfde
train-of-four, wordt de TOF-ratio genoemd en is een maat voor de spierverslapping. Deze methode heeft dus
geen aan de spierverslapping voorafgaande referentie-waarde nodig en geeft een kwantitatieve spierver
slapping weer na verslapping met een niet-depolariserend farmacon. Er wordt gekozen voor vier stimuli met
een ftequentie van 2 [Hz] omdat de responsie van de vierde pUls daarbij bet meest gedempt wordt. Dit is
weergegeven in figuur 3.8. .

0.3 Hz 100Hz

Figuur 3.8 Tram-of-four responsies bij een hogere frequentie en meerdere stimuli [An 1976J.

Ben frequentie van 2 [Hz] is snel genoeg om een significante afname van de direct bescbikbare ACh te
bewerkstelligen. De TOF-ratio en de single-twitch ratio zijn weergegeven in figuur 3.9. Deze single-twitch
responsie kan uit de TOF bepaald worden indien er voor de toediening van de spierverslappende middelen
een referentiewaarde bepaald is. De single-twitch responsie is dan gelijk aan de verhouding van de eerste
responsie van de TOF ten opzichte van de referentiewaarde.

De verhouding van de eerste puIs ten opzichte van de referentiepuls is de werkelijke spierverslapping en de
TOF-ratio is de vermoeiingsgraad. Theoretisch is het dus onjuist om te spreken van 80% spierverslapping bij
een TOF-ratio van 80%. Desondanks wordt in vele onderzoeken alleen uitgegaan van de TOF-ratio. Indien de
TOF gebruikt wordt zonder de beschikking te hebben over een single-twitch referentie, de zogenaamde
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ongecalibreerde TOF, levert de TOF-meting alleen de vermooiing op. Indien weI een single-twitch referentie
beschikbaar is, de gecalibreerde TOF-meting, levert de verhouding van de eerste responsie van de train-of
four ten opzichte van die referentie ook nog de spierverslapping op. Oit komt omdat de train-of-four in
principe bestaat uit vier single-twitch stimuli die na 2 [s] gedurende 18 [s] stoppen.
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Figuur 3.9 Train-of-four stimulatie [Gravenstein, 1979J.

De TOF-ratio enerzijds, en de verhouding van de responsie van de eerste puIs ten opzichte van de referentie
waarde anderzijds, vertonen een grote overeenkomst (volgens variantie analyse: P < 0,(01)
[Gravenstein, 1979]. Deze correlatie is ook aangegeven in figuur 3.9. Indien de single-twitch ratio (=T1)

100% is, is de TOF-ratio (=Tr) eveneens 100%. Indien T1 gelijk is aan 95%, is Tr 75%. Bij een T1 van 25%
verdwijnt de vierde TOF responsie zodat Tr 0% is. Indien T1 20% wordt, verdwijnt ook de derde responsie
van de train-of-four stimulatie. Is tenslotte T1 nog slechts 10% dan verdwijnt ook de tweede responsie van de
train-of-four. In hoofdstuk zes zal bekeken worden of deze correlatie gebruikt kan worden voor validatie van
de ingangssignalen.

De TOF-ratio kan good vergeleken worden met de observatie van een patient door de anesthesist. Bij een
TOF-waarde van 0,4 of minder is de patient niet in staat om zijn/haar hoofd op te tillen van de tafe!. Bij een
TOF-waarde van 0,6 kan de patient het hoofd optil1eJ. gedurende drie seconden. De vitale capaciteit en de
inspiratoire kracht is altijd nog gereduceerd. Bij een TOF-waarde van 75% is de patient in staat de ogen wijd
te openen en het hoofd op te tillen voor tenminste 5 seconden, en de patient kan de tong uitsteken en weer
zelfstandig ademen. Bij ooze waarde i& de patient dus voldoonde hersteld van de spierverslappende middelen.
Dil punt komt ook overeen met het moment waarop de single-twitch responsie weer 100% is aIs deze
vergeleken wordt met de referentie puIs. Ook komt deze waarde overeen met het moment waarop een tetani
sche prikkeling met een lengte van 5 [s] en een frequentie van 50 [Hz] constant blijft als deze vergeleken
wordt met zijn controle waarde. Indien de TOF-waarde af begint te nemen, is ongeveer 70-75% van de
receptocen geblokkeerd.

Nadeel voor zowel een TOF-meting als een single-twitch meting is dat bij een intense spierverslapping geen
enkele responsie meer waargenomen wordt. Indien een patient tijdens de operatie op een verslapping van
ongeveer 90-95% wordt gehouden kan bij het gebruik van niet-depolariserende middelen de reactie op de
eerste stimulus van de train-of-four gemeten worden.

Uit aIle onderzooken is naar voren gekomen dat een train-of-four stimulatie gevoeliger is dan een single
twitch en een 50 [Hz] tetanische prikkel. Een ander voordeel is OOt de spierverslapping niet beinvloed wordt
door de stimulatie, indien een train-of-four stimulatie niet vaker dan eens in de 10 seconden wordt uitgevoerd.
Als laatste is een stimuluspatroon van een train-of-four comfortabeler voor de patient dan een stimulerings
patroon met een tetanische prikkeling waarbij een frequentie van 30 [Hz] en hoger aIs vervelend wordt
ervaren [Viby-Mogensen, 1982].
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3.5.5 Double-Burst

De nu volgende handmatige methode is niet automatiseerbaar en derhalve niet bruikbaar voor het automatisch
meten van de spierverslapping. Reden waarom deze paragraaf weI opgenomen is in dit verslag is om een
volledig beeld te schetsen van mogelijke manieren om de spierrelaxatie te meten.

Jndien de TOF-ratio grater wordt dan 40-50%, kan de vermooiingsgraad handmatig. zie ook paragraaf 3.2,
niet meer voldoende nauwkeurig vastgesteld worden. Deze vermooiingsgraad is van belang omdat bepaald
moet kunnen worden in hoeverre de patient hersteld is van de toegediende spierverslappende middelen. De
handmatige bepaling van de spierverslapping is een nog veel gebruikte methode en vindt als voIgt plaats. De
anesthesist legt zijn vinger op de duim van de verslapte patient. Door de nervis ulnaris elektrisch te prikkelen,
kan er een responsie optreden in de duim van de patient welke de anesthesist met zijn vinger kan voelen.
Jndien bij een TOF-stimulatie van de nervis ulnaris van de patient de verhouding van de kracht tussen de
laatste en eerste responsie bepaald wortH, is de TOF-ratio bepaald. Moeilijksheidsfactor in de handmatige
bepaling van de TOF-ratio is echter de aanwezigheid van een tweede en derde responsie van de train-of-four
die door de anesthesist genegeerd mooten worden. Ben oplossing voor deze moeilijkheid is de toepassing van
een ander stimuleringspatroon, de zogenaamde "double-burst" stimulatie (DBS) [Engbaek, 1989]. Deze
stimulatie bestaat uit twee korte tetanische stimulaties ("bursts") die gescheiden zijn door een interval van
750 [ms], zie figuur 3.10.
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Figuur 3.10 Double-burst stimulatie [Engbaek, 1989J.

Jndien de frequentie van de tetanische stimulatie groat genoog is, grater dan 30-40 [Hz], ~n indien het
interval tussen de twee bursts niet te kort is, treden er twee enkele, gescheiden, spiercontracties Ope De duur
van een spiercontractie bij DBS is ongeveer 400-500 [msJ. Bij het gebruik van niet-depolariserende
spierverslappers is de responsie van de tweede burst lager dan die van de eerste burst, welke overeenkomt
met de vermoeiing zoals die bepaald kan worden met behulp van een train-of-four. De twee waarden van
spiervermooiing die volgen uit een TOF- en een DBS-meting, zijn sterk gecorreleerd voor ieder niveau van
spiervermoeiing. De verschillende soorten DBS worden veroorzaakt door de volgende parameters: de
ftequentie van een tetanische stimulus, het aantal tetanische stimuli in een burst, de duur van een tetanische
stimulus, het interval dat twee bursts scheidt en aIs laatste het aantal bursts. Ben DBS met drie bursts en met
drie tetanische stimuli in een burst (DBS:J.3) is in de praktijk het meest gevoelig en het minst pijnlijk voor de
patient gebleken.

Ret verschil in de twee of drie responsies bij een DBS-meting is nu eenvoudiger handmatig te bepalen dan
het verschil in de eerste en de vierde responsie bij een TOF-meting. Ben DBS-meting is daarom bij handma
tige bepaling van de spiervennoeiing nauwkeuriger dan een TOF-meting. Nadeel van een DBS-meting ten
opzichte van een TOF-meting is dat een DBS-meting pijnlijker is [Conneny, 1990].

3.5.6 Posttetanic Count

Bij de hierboven genoemde methoden die gebruik maken van het IEMG, is het niet mogelijk om een intense
neuromusculaire blokkade te observeren. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bij het gebruik van niet
depolariserende farmaca geen responsies meer optreden bij een single-twitch, tetanische prikkeling, train-of
four en double-burst stimulatie. Door het ontbreken van deze responsies is het niet meer mogelijk om een
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uitspraak te doen over de mate van spierverslapping (behalve dan dat deze intens is). Om toch nog een
uitspraak te kunnen doen over de mate van spierverslapping wordt een samengesteld stimuluspatroon
gebruikt, figuur 3.11 [Viby-Mogensen, 1981].
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Samengesteld stimuluspatroon voor bepaling van
Mogensen, 1981J.

Figuur 3.11

Hierbij wordt uitgegaan van het resultaat dat de gevoeligheid van de patient ongeveer gedurende twee
minuten toeneemt na een tetanische prikkeling. Het stimuluspatroon bestaat uit een TOF-meting gedurende
vier minuten waarbij om de twaalf seconden een train-of-four wordt aangeboden. De TOF bestaat uit vier
pulsen met een tijdsdUur van 0,2 [ms] en een frequentie van 2 [Hz]. Vier minuten nadat de responsie op de
train-of-four geheel verdwenen is, wordt overgeschakeld op een 1 [Hz] single-twitch stimuluspatroon. Na een
minuut wordt een tetanische prikkeling van 50 [Hz] gedurende 5 [s] aangeboden. Drie seconden later wordt
de single-twitch weer hervat gedurende 1 minuut. Daama wordt weer een train-of-four stimuluspatroon
gebruikt gedurende 4 minuten. Dit patroon blijft zich herhalen totdat de eerste responsie op een train-of-four
10-20% van de referentie-waarde bereikt heeft. In figuur 3.12 is een responsie op dit samengesteld
stimuluspatroon te zien.
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Figuur 3.12 Post-tetanische potentiatie gedurende een intense neuromusculaire blokkode. [Viby
Mogensen, 1982J

In figuur 3.12 is te zien dat tien minuten na de toediening van een niet-depolariserend farmacon, ongeacht het
stimuluspatroon, nog geen enkele responsie waar te nemen vall. Na 34 minuten is er ten gevolge van een
TOF-stimulatie, single-twitch en tetanische stimulatie, nog geen responsie te zien. Er treedt echter weI een
post-tetanische potentiatie op. Weer twaalf minuten later is er nog steeds geen enkele responsie te zien ten
gevolge van de andere stimulatiepatronen. De post-tetanische potentiatie is ecbter in grootte toegenomen. Na
64 minuten kan de eerste responsie ten gevolge van een TOF-stimulatie gemeten worden. De responsies ten
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gevolge van een single-twitch en een tetanische stimulatie zijn nog steeds niet te meten. De post-tetanische
potentatie is inmiddels nog verder toegenomen.

Het aantal responsies dat verschijnt na een tetanische prik.k:eling ten gevolge van een single-twitch stimulatie,
wordt "post-tetanic count" (PTC) genoomd. Voor de mathematische wortel uit de PTe en de tijd die nog
verstrijkt vanaf dat moment tot een eerste responsie op de TOF verschijnt, geldt een lineair verband. In de
praktijk betekent dit dat de PTe een indruk geeft hoelang de patient nog intens verslapt is. Dit kan met een
nauwkeurigheid van ongeveer twee minuten bepaald worden [Viby-Mogensen, 1981].

3.6 Conclusies

In de keuze voor de beste meetmethode voor het spierrelaxatie regelsysteem vallen observatie van de patient
en manuele bepaling af omdat die niet geautomatiseerd kunnen worden.

A1s de voor- en nadelen van het elektrisch meten van de spierrelaxatie afgewogen worden tegenover die van
het mechanisch meten, geniet het elektrisch meten duidelijk de voorkeur. Het elektrisch meten is onafhanke
lijk van de orientatie van de opnemer en is stabieler bij bewegingen. Nadeel van het elektrisch meten is
elektrische interferentie met andere apparatuur op de operatiekamer. Dit kan eventueel ondervangen worden
door de aan/uit-schakelaar van andere elektrische apparaten uit te lezen zodat gedeteeteerd kan worden of er
storing op kan treden.

Meetmethoden die uitgaan van het EMG zoals dat gemeten kan worden door een spier gedurende enige
seconden aan te spannen, kunnen eveneens Diet gebruikt worden omdat de medewerking van de patient
daarvoor vereist is. Dit is Diet mogelijk omdat het spierrelaxatie-regelsysteem uiteraard ook onder narcose van
de patient gebruikt moet kunnen worden.

Het gebmik van alleen een tetanische prikkeling is ook niet mogelijk omdat een tetanische prikkeling niet
vaker herhaald mag worden dan eens in de zes minuten. De DBS-methode valt eveneens af omdat die
afgeleid is van een train-of-four methode ten behoove van een eenvoudigere, handmatige, bepaling.

Een single-twitch meetmethode geeft de spierverslapping weI good weer. Een train-of-four geeft een goede
indicatie van de spiervermoeiing. Beide stimulusvormen kunnen automatisch aan een zenuw aangeboden
worden. De spierverslapping en de spiervermooiing hebben een goede correlatie. Het voordeel van een TOF
meting is dat er geen referentie-waarde noodzakelijk is. Is die referentie-waarde weI beschikbaar, dan levert
de TOF naast de spiervermoeiing ook de spierverslapping op. Een train-of-four stimulatie geniet dus de
voorkeur.

De ideale situatie om ook tijdens een intense neuromusculaire blok.k:ade een uitspraak te kunnen doon over de
diepte van de blokkade, ziet er als voIgt uit. Tijdens en kort na een bolusinjectie kan de spierrelaxatie met
behulp van een TOF-stimulatie bepaald worden. Indien de patient echter dusdanig verslapt is dat er geen
TOF-responsies meer gemeten kunnen worden, moot overgeschakeld kunnen worden naar een ander
stimuluspatroon. Dit stimuluspatroon bestaat uit een ~n minuut durende single-twitch stimulatie waarna een
tetanische prikkel aangeboden wordt. Deze prikkel wordt gevolgd door wederom een Un minuut durende
single-twitch stimulatie. Hierna wordt weer overgeschakeld op een vier minuten durende TOF-stimulatie. Dit
patroon blijft zich zo herhalen totdat de eerste responsie van een train-of-four weer gemeten kan worden.
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4 KIinische meetapparatuur ter bepaling van de mate van
spierrelaxatie

In dit hoofdstuk zal gekeken worden in hoeverre de in hoofdstuk drie gegeven opsomming van meetmethoden
ter bepaling van de mate van spierrelaxatie, ook toegepast wordt in klinische apparatuur. Hierbij is uitsluitend
gekeken naar k:1inische apparatuur welke gebruikt is in combinatie met een regel5ysteem voor spierrelaxatie.
Deze apparatuur is, analoog aan de meetmethoden, op te splitsen in twee soorten: de mechanische krachtop
nemers en de electromyografische opnemers. Daarnaast zuIlen nog enige zenuw-stimulatoren besproken
worden welke in staat zijn om een zenuw elektrisch te prikkelen.

4.1 Mechanische krachtopnemers

4.1.1 GRASS krachtopnemers

De GRASS FI'-03 is een mechanische krachtopnemer met een bereik van 3 [kg] [Ali, 1976]. Bij een
mechanische krachtopnemer wordt een aan de oppervlakte gelegen zenuw elektrisch geprikkeld. Door de
responsie van de spier die gestuurd wordt vanuit die zenuw te meten ontstaat een mechanomyogram (MMG),
zie ook paragraaf 33.

Een belangrijk nadeel van kracht-verplaatsingsopnemers is de mogelijke oversturing van de opnemer. Oit
treedt op indien de gemeten kracht groter is dan het meetbereik van de opnemer.

Het geringe meetbereik van de GRASS FI'-03 zorgt er dan ook voor dat de spierkracht van een niet-verslapte
patient niet gemeten kan worden vanwege oversturing van de opnemer [Ali, 1976]. Oit nadeel zorgt ervoor
dat deze opnemer niet veel gebruikt wordt voor toepassing in een regel5ysteem voor spierrelaxatie.

De GRASS FI'-1O, met een meetbereik van 10 [kg], heeft dit nadeel van de GRASS FI'-03 [Ali, 1976] niet.
Deze kracht-verplaatsingsopnemer wordt regelmatig gebruikt voor toepassing in een regel5ysteem voor
spierrelaxatie.

4.1.2 MYOGRAPH 2000

De MYOGRAPH 2000 van de firma Biometer uit Kopenhagen, bestaat uit een zenuw-stimulator, een plateau
om de arm en hand op te fixeren, een kracht-verplaatsingsopnemer en een unit welke de spierrelaxatie
automatisch berekent en op een digitaal display weergeeft. Het is ook mogelijk om de resultaten te printen
[Viby-Mogensen 1982, Turner 1989, Drenck 1989].

De MYOGRAPH 2000 kan de absolute kracht in de duim ten gevolge van een stimulus bepalen en is in staat
om de "preload" op ieder tijdstip gedurende de meting te controleren of aan te passen. Ook is het mogelijk
om de versterkingsfactor bij het gebruik van een tetanische stimulus automatisch of handmatig in te steUell.
Het display toont de single-twitch hoogte al5 percentage van de referentie pul5, het aantal gemeten responsies
van een train-of-four en de TOF-ratio.

4.1.3 GOULD FT·I0

De GoUlD FI'-10 is een mechanische krachtopnemer welke alleen de kracht een spier kan meten nadat de
desbetreffende spier geactiveerd is door stimulatie van de bijbehorende zenuw (Khuenl-Brady, 1991]. Helaas
is mij over deze opnemer weinig bekend.
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4.2 Electromyogratlscbe opnemers

4.2.1 DISA 14CI0

Een DISA 14CI0 meet het EMG door middel van oppervlakte-elektroden, waarna het gemeten signaal
versterkt wordt [Carlier, 1990]. Ook van deze apparatuur is mij weinig bekend.

4.2.2 DATEX RELAxOGRAPH

De DATEX RELAxOGRAPH is een Neuromusculaire Transmission Monitor welke op eenvoudige wijze de graad
van spierverslapping bij een patient kan meten. In de literatuur worden twee typen vermeld: de DATEX
RELAXOGRAPH NMf-221 [Kopman 1985, Gyermek 1992] en de DATEX RELAXOGRAPH NMf-l00
[Olkkola 1991, MacLeod 1989]. Van een type zijn er echter meerdere versies. Oit wordt veroorzaakt door de
nog steeds verdergaande ontwikkeling van de DATEX RELAxOGRAPH. Nieuwere versies worden voorzien van
een hetzelfde type-nummer maar van een hogere programma-versie. Deze programma-versie wordt vooraf
gaand aan iedere nieuwe meting geprint.

Daar er (nog) geen informatie bij de Nederlandse importeur te verkrijgen was over de DATEX RELAXO

GRAPH NMf-221, wordt in deze paragrafen verder ingegaan op de DATEX RELAxOGRAPH NMf-l00,
programma-versie 10 [Operators Manual RELAXOGRAPH NMf-l00]. Deze DATEX RELAXOGRAPH is voor dit
onderzoek gebruikt. De resultaten van de DATEX RELAXOGRAPH zijn good gecorreleerd met de resultaten van
mechaniscbe opnemers [Carter, 1986].

Het meetprincipe is gebaseerd op het stimuleren van een zenuw waama de contractie-activiteit van de geacti
veerde spier gemeten wordt. Stimulator en meetunit bevinden zich beide in ~n apparaat.

De DATEX RELAXOGRAPH werkt volgens de train-of-four methode waarbij iedere 20 [s] vier stimuli
afgegeven worden met een interval van 0,5 [s]. Het interval van 20 [s] kan bij nieuwere uitvoeringen van de
DATEX RELAXOGRAPH eventueel nog veranderd worden in tijdsintervallen van 10 [s] en 60 [s]. Het bepalen
van bet supramaximale stimulusniveau gebeurt door middel van een automatiscbe calibratiemogelijkheid.

4.2.2.1 Het meetsysteem

De graad van spierverslapping wordt gemeten volgens het electromyograflsche meetprincipe. Door het
prikkelen van een zenuw wordt de contractiereactie van de gefunerveerde spier gemeten.

De gemeten EMG activiteit ten gevolge van ~n stimulus is weergegeven in flguur 4.1.
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EMG RESPONSE FROM MUSCLE,

o
STIMULUS

Time ml

Figuur 4.1 EMG-responsie van een spier ten gevolge van eo, stimulus [Operators Manual DATEX

RELAXOGRAPH NMT-100].

De totale EMG-responsie ten gevolge van een train-of-four stimulatie bestaat dan uit vier EMG-responsies na
elkaar met een interval van 0,5 [s]. Iedere afzonderlijke EMG-responsie wordt gedurende het "EMG-response
window" geintegreerd. De DAlEX RELAXOGRAPH berekent de verhouding tussen de reactie van de eerste
stimulus van de train-of-four ten opzichte van de referentiewaarde van de nog niet verslapte patient maal
100% (=T1). Daamaast wordt de verhoudingswaarde van de vierde responsie van de train-of-four ten opzichte
van de eerste responsie van de train-of-four maal 100% (=Tr) bepaald. De waarde T1 geeft de spierverslap
ping en de waarde Tr geeft de spiervermoeiing aan.

De uitgebreide bedieningsinstructies, al5mede de plaatsing van de elektroden staan vermeld in de handleiding
[Operators Manual DATEX RELAXOGRAPH NMf-lOO]. Bij het gebruik van oppervlakte-elektroden is de
plaatsing van aIle elektroden erg belangrijk. Kleine veranderingen resulteren in aanzienlijke veranderingen in
de stimulatiestromen. Verder moeten de elektroden z6 geplaatst worden dat alleen de zenuw gestimuleerd
wordt en niet de spier zelf [Viby-Mogensen, 1982].

4.2.2.2 Calibreren

Het automatisch calibreren voor het bepalen van het supramaximale stimulusniveau dient te gebeuren bij een
niet-verslapte patient. Bij het activeren zal de patient eerst een aantal prikkels op maximale stimulus
intensiteit ontvangen om een inteme versterkingsfaetor te kunnen bepalen, waama de zoekcyclus naar een
supramaximale waarde begint. Door het successievelijk verhogen van de stimuluspuls ziet men een stijgende
EMG-reactie. Indien zich daarin plateauvorming voordoet, zijn aIle spiervezel5 geactiveerd. Intern wordt deze
stimuluswaarde met ongeveer 15% verhoogd waarmee het supramaximale stimulusniveau bepaald is.

Deze supramaximale stimuluswaarde wordt op de printer van de DATEX RELAXOGRAPH aangegeven. Hierna
voIgt een controlecyclus van vier stimuli met tussenpozen van 1 [s]. Is deze reactie consistent dan wordt bet
gemiddelde daarvan al5 100% referentieniveau geaccepteerd. Onmiddellijk daarna vangt de eerste meetcyclus
aan en kan het spierverslappende farmacon worden toegediend.

Klinische meetapparatuur ter bepaling van de mate van spie"elaxatie 25



Indien de DATEX RELAxOORAPH wordt aangesloten bij een patient die reeds verslapt is lean een ongecali
breerde meetcyclus worden geactiveerd. Br is dan geen referentiewaarde beschikbaar waardoor de Tc
responsie niet bepaald kan worden. De T,waarde oorrespondeert, zowel in gecalibreerde als in ongecalibreer
de toestand, met de juiste vennoeiingsgraad.

In figuur 4.2. en figuur 4.3. zijn enkele meetresultaten opgenomen van respectievelijk gecalibreerde en
ongecalibreerde registraties. In beide gevallen zijn de registraties opgenomen van zowel de langzame
registratiesnelheid als van de snelle registratiesnelheid.
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High frequency disturbance

Gecalibreerde registralies [Operators Manual DATEX RELAxOGRAPH NMT-IOO].
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Figtmr 4.3 Ongecalibreerde registraties [Operators Manual DATEX RELAXOGRAPll NMT-lOOJ.

De beide registraties bevatten de vo1gende waarden:

Elapsed time:

Marker:

aan de linkerzijde verschijnt na het calibreren de tijd die verstreken is sinds de aanvang van
de operatie. Met regeImatige tussenpozen wordt deze tijd aangegeven.
Door het indruklcen van de markerknop za1 bij de eerstvolgende meting een opvolgend
nummer in de rechterzijde van het registratiebeeld verschijnen.

Indien de graad van spierverslapping zodanig is dat de vierde responsie van een train-of-four niet meer
meetbaar is, za1 door een aanta1 punten in het T, cijfervenster worden aangegeven op hoevee1 stimu1uspulsen
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de patient nag weI reageert. In de ongecalibreerde meetcyc1.us zullen deze responsies op de schrijver worden
weergegeven door een aantal blokjes.

4.2.2.3 Storingen tijdens een meting

De storing die op lean treden tijdens een meting wordt vergeleken met de referentiewaarde van de stimuli. Oit
percentage is na de meting beschikbaar op de uitgang. Indien hoog frequente storingen optreden, wordt dit
eveneens aangegeven op de uitgang.

4.2.2.4 Uitgangen DATEX REIAXOGRAPH

De DATEX RELAXOGRAPH NMT-l00, programma-versie 10, bevat zowel een digitale als een analoge uitgang.
De digitale uitgang bestaat uit een seriele poort van het RS-232C type, met een snelheid van 150 Baud,
8 bits, 1 stopbit en geen pariteitsbit. Dit in tegenstelling tot de DATEX RELAXOGRAPH NMT-l00, programma
versie 873267, welke een baudrate van 300 Baud heeft. Ben rij met data wordt verstuurd na een complete
TOF-meting. Bij de DATEX RELAXOGRAPH NMT-l00, programma-versie 873267, is het ook mogelijk om na
iedere stimulus de data te verzenden. Indien het apparaat uitgeschakeld is of indien er geen geldige calibratie
waarden zijn, is aIle data gelijk aan nul. Het dataformaat van de DATEX RElAXOGRAPH, programma-versie
10, is opgenomen in tabeI4.1.

Tabe14.1. Dataformaat DATEX RELAxOGRAPH.

111]],-
T1

markeringsnummer
minuten

uren
spatie

00.000.001.177.186.201.178.179.002.001

lJlllbooq frequente storing
~ alarm losse elektrodes

ongecalibreerde status
percentage ruis t.o.v. referentiewaarde

Referentiewaarde

Het dataformaat van de DATEX RELAXOGRAPH NMT-l00, programma-versie 873267, is opgenomen in de
handleiding [Operators Manual DATEX NMT-l00 RElAXOGRAPH]. Dit dataformaat is uitgebreid met de
single-twitch-ratio, de TOF-ratio en de gain die de DATEX RELAXOGRAPH bij de meting heeft gebruikt. Deze
DATEX RELAXOGRAPH heeft daarnaast nog de beschikking over een triggersignaal welke aangeeft dat eeo
nieuwe meting begint.

De analoge uitgangsconnedor bestaat uit een 8-pins DIN-connector. Het belangrijkste signaal is het ruwe
EMG-signaal zoaIs dat voor ~n stimulus getekend is in figuur 4.1. De precieze aansluitpunten voor de
digitale en de analoge uitgang van de DATEX RELAXOGRAPH NMT-l00, programma-versie 10, zijn
opgenomen in paragraaf 5.2.1.

4.3 Zenuw-stimulatoren

4.3.1 GRASS zenuw-stimulatoren

Elektrische stimulatie van een zenuw door middel van een spanningspuls kan geschieden met behulp van de
GRASS S48 [Ritchie, 1985]. Dit is de enige zenuw-stimulator die in de literatuur gevonden is die gebruik
maakt van stimulatie door middel van een spanningspuls.
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Elektrische stimulatie van een zenuw door middel van een stroompuls kan plaats vinden door middel van de
GRASs S-88 stimulator [Ali, 1976]. Over de GRASs S48 en de GRASS S88 is mij verder weinig bekend.

De GRASS SD-9 zenuw-stimulator lean een zenuw stimuleren door middel van een tetanische prikkel met een
frequentie van 50, 100 of 200 [Hz]. Er wordt bij deze stimulator gebruik gemaakt van naaldelektroden
[Gyermek, 1992]. Dit is de enige zenuw-stimulator die in de literatuur gevonden is die gebruik maakt van
naaldelektroden.

4.3.2 MYOTEST zenuw-stimulator

De MVOTEST zenuw-stimulator, van de 11l1lla Biometer uit Kopenhagen, kan een zenuw die aan de
oppervlakte van de huid ligt elektrisch stimuleren [Viby-Mogensen, 1982]. Deze stimulator geeft een
unipolaire constante stroom impuls af met een instelbare amplitude tot 60 [rnA] en met een lengte van
0,2 [ms]. De MVOTEST kan de volgende stimuluspatronen leveren:

•
•
•

single-twitch stimulatie met een frequentie van 0,1 en 1,0 [Hz].
stimulatie volgens de train-of-four methode.
tetanische stimulatie met een frequentie van 50 [Hz] gedurende 5 seconden, welke gevolgd wordt
door een pauze van 3 seconden waarna overgeschakeld wordt naar een single-twitch stimuluspatroon.

Uit een artikel van Drenck blijkt dat er ook een MVOTEST is die een DBS-stimuluspatroon kan leveren
[Drenck, 1989],

4.4 Conclusies

Nadelen van de mechaniscbe krachtopnemers ten opzichte van electmmyografische opnemers zijn de
mogelijke oversturing van de opnemer en de extreme gevoeligheid voor de richting van .de te meten kracht.
Electromyograflsche opnemers genieten daarom de voorkeur.

Indien er electromyografisch gemeten moet worden valt de keus snel op de DATEX RELAXOGRAPH NMf-100
vanwege enerzijds het ontbreken van gegevens van de DISA 14C10 en de DAlEX RELAXOGRAPH NMf-221
en anderzijds omdat ook in de literatuur veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de DAlEX RELAXOGRAPH

NMf-100. Daamaast heeft het catharina ziekenhuis in Eindhoven aileen de beschikking over een DAlEX
RELAXOGRAPH NMT-100 om de spierrelaxatie te meten.

Wat tot de mogelijkheden behoort is het combineren van de DATEX NMf-loo met een losse zenuw
stimulator die een tetanische prikkel kan genereren [Gyennek 1992]. Dit heeft a1s voordeel dat het
stimulatiepatroon zoals in flguur 3.11 geschetst is, tot de mogelijkheden behoort. Met zo'n gecombineerd
stimuluspatroon is het mogelijk om de diepte van een intense neuromusculaire blokkade te bepalen. Het
exacte stimuluspatroon bestaat dan uit een train-of-four stimulatie dat om de 20 seconden herhaald wordt. De
tetanische stimuli worden om de 7-15 minuten toegevoerd aan de zenuw. Deze stimuli mogen niet frequenter
uitgevoerd worden omdat anders het niveau van spierrelaxatie beinvloed wordt. 10 seconden voor een nieuwe
train-of-four stimulatie wordt een 5 seconden durende tetanische prikkel gegeven. De post-tetanische potentia
len kunnen nu waargenomen worden tijdens de volgende train-of-four responsies.
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5 Verwerving van de ingangssignalen

De signalen die aikomstig zijn van de DATEX RELAxOORAPH zijn gedeeltelijk analoog en gedeeltelijk digitaaL
Nadat gekeken is aan welke eisen bet feedbacksignaal moet voldoen, za1 gekeken worden boe de ingangssig
nalen bet beste de computer binnen gebaald kunnen worden. Daarna zal onderzocht worden welke bewerkin
gen de ingangssignalen dienen te ondergaan. Uit aIle bescbikbare ingangssignalen moet vervolgens een
procentuele spierverslapping afgeleid worden voor toepassing in de regelaar.

5.1 Gestelde eisen aan het feedbacksignaal

Ret feedbacksignaal omvat de waarden die door de regelaar gebruikt gaan worden bij bet berekenen van een
nieuwe flow. De regelaar maakt gebruik van een errorsignaal welke bet verscbil is tussen de gewenste waarde
(setpoint) en bet feedbacksignaal.

Ret blijkt dat -atbankelijk van de software implementatie- een PID-regelaar bet meest recente feedbacksample
nodig beeft ~n een aantal oudere samples. Bij de meeste implementaties van een PID-regelaar zijn de twee
voorgaande samples noodzakelijk. Bij bet gebruik van een PI-regelaar boeft slechts ~n voorgaand sample
bewaard te blijven.

Omdat bet feedbacksignaal direct vergeleken wordt met bet setpoint moeten deze grootbeden vergelijkbaar
zijn, dus van eenzelfde dimensie. Dit is de beIangrijkste gestelde eis. Impliciet vereist de vergelijking van bet
feedbacksignaal met bet setpoint tevens een exact gedeimieerd ingangssignaal. Calibratie van de ingangstrap
en van de gebruikte apparatuur in de ingangssignaalweg is dus zeer belangrijk.

5.2 Bet verwerven van de ingangssignalen

Ret analoge gemeten signaal zal een aantal standaardstappen af moeten leggen, zie ook figuur 5.1. Ret
analoge EMG-signaal za1 eerst gedigitaliseerd moeten worden. Daarna zullen uit bet gedigitaliseerde signaal
de train-of-four (IUF-)responsies bepaald moeten worden. Dit omdat er gedurende minimaal twee seconden
bemonsterd wordt terwijl de lengte van de TOF-responsies tezamen booguit 80 [ms] zijn. Omwille van de
gebeugenefficientie en ten beboeve van de validatie die uitgevoerd moet worden op aIleen de TOF-responsies,
wordt TOF-detectie toegepast. Hierna wordt bet spierverslappingssignaal (Tl) en bet spiervermoeiingssignaal
(T,) tezamen met bet bemonsterde EMG gevalideerd. Als laatste vindt er een extractie van de procentuele
spierverslapping plaats uit de ruwe EMG's, bet spierverslappings- en bet spiervermoeiingssignaal. Deze
procentuele spierverslapping wordt aan de PI-regelaar aangeboden.

Figuur 5.i

~I~~ Nearregeu

Ingangsgedeelte spierrelaxatie-regelsysteem.

In de volgende paragrafen van boofdstuk vijf en zes zal ingegaan worden op ieder blok afzonderlijk.
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5.2.1 DA1EX RELAxOGRAPH NMT-I00

De patient wordt aangesloten op een DAlEX RELAXOGRAPH NMI'-100, programma-versie 10. Zoals al
behandeld is in paragraaf 4.2.2.4, bevat de DATEX RELAXOGRAPH een digitale RS-232C en een analoge 8
pins seriele DIN-connector. De aansluitpunten zijn voor de digitale uitgang in figuur 5.2 en voor de analoge
uitgang in figuur 5.3 aangegeven. Het seriele poort formaat van de DAlEX RELAXOGRAPH wijkt dus af van de
standaard die o.a. de oomputers gebruiken.

in

Figuur 5.2

Figuur 5.3

DATEX COMPUTER

Aansluitpunten van de digitale RS-232C uitgang voor de DATEX RELAxOGRAPH en de
computer, aanzichtstekening.

Aansluitpunten van de analoge 8-pins seriele uitgang van de DATEX RELAxOORAPH.

5.2.2 LAB MASlER AD [LAB MAsTER ADvANCED DESIGN handbook, 1990J

De LAB MAsTER ADVANCED DESIGN (LAB MAsTER AD) is een zeer geavanceerde data acquisitie interface
insteekkaart welke ondermeer gebruikt kan worden om het analoge signaal van de DATEX RELAXOGRAPH te
bemonsteren. Deze paragraaf beschrijft de mogelijkheden van de LAB MAsTER AD.

5.2.2.1 Analoog-digitaal-converter

De analoog-digitaal-oonverter (ADC) van de LAB MAsrER AD converteert een analoog signaal in een 12-bits
digitaal signaal. Deze 12-bits ADC heeft een bereik van [-10 V, +10 V], welke opgesplitst zijn in 4096
gelijke intervallen van 4,88 [mV]. De AD-converter werkt volgens het successieve approximatie principe met
"track en hold". E61 oonversie duurt ongeveer 3 microseoonden. De gedigitaliseerde data van de ADC wordt
opgeslagen in twee-oomplements formaat, d.W.'Z. het meest significante bit (MSB) bevat het tekenbit.
Positieve waarden lopen van $0001 hexadecimaal (=0.005 V) tot $07FF hexadecimaal (=9,995 V). Negatieve
waarden lopen van $FFFF hexadecimaal (0,005 V) tot $F800 hexadecimaal (= -10 V).

Het ADC-systeem bestaat uit 16 ingangslijnen die geconfigureerd kunnen worden voor "single-ended mode"
(SE-mode) of "differential mode" (DI-mode). In SI-mode bevat ~~n draad de te oonverteren spanning en
hebben alle ingangsspanningen een gemeenschappelijke aarde. In DI-mode bestaat de te converteren spanning
uit het spanningsverschil tussen twee ingangslijnen. Deze ingangslijnen zijn de fysieke ingangskanalen. Deze
kanalen zijn verbonden met een multiplexer van 16 ingangen. Deze multiplexer selecteert de lijn(-en) die
gekoppeld zijn aan een programmeerbare versterkingsfactor (programmable Gain Amplifier, PGA). De
uitgang van de PGA is verbonden met de ADC. De samples van de ADC worden opgeslagen in een 2048
samples diep First-In-First-Out (FlFO-)geheugen.
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De PGA maakt het mogelijk om voor ieder kanaal afzonderlijk, een optimale versterkingsfactor te kiezen
zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de 12-bits resolutie van de omzetter. De mogelijke
versterkingsfactoren zijn 1, 10, 100 en 1000 voor de PGL versie en 1, 2, 4 en 8 voor de PGH versie. De
gebruikte LAB MAsTER AD is van het PGL type.

Om de kwaliteit van bet ADC-systeem te verhogen, bezit de LAB MAsTER AD een tabel die het fysieke
kanaalnummer bevat met de gewenste versterkingsfactor. Deze 8-bits brede tabel kan dan eIke willekeurige
combinatie van een kanaalnummer en een versterkingsfaetor bevatten. Deze tabel wordt het channel gain
array genoemd. De elementen van deze label zijn de virtuele kanalen. De LAB MAsTER AD heeft nu de
mogelijkheid om deze 256 virtuele kanalen automatisch op te hogen en zo meerdere kanalen te bemonsteren
zonder extra software.

5.2.2.2 Digitaal-analoog-converter

De LAB MAsTER AD bevat twee onatbankelijke 12-bits digitaal-analoog-converters (DAC's). Deze digitale
data is eveneens opgeslagen in twee-complements formaat. BIke DAC is dubbel gebufferd om "glitching" te
voorkbmen. De DAC's kunnen afzonderlijk of gelijktijdig bijgewerkt worden. De data wordt door de
computer in een 2048 samples diep FlFO-geheugen geladen. Deze data wordt met behulp van een timer in de
DAC geldokt.

5.2.2.3 Digitale I/O

De LAB MAsTER AD heeft de beschikking over acht digitale ingangslijnen, acht digitale uitgangslijnen en
acht digitale expansie uitgangslijnen. Deze lijnen kunnen gebruikt worden om controle signalen door te geven
aan de buitenwereld (triggersignalen, relais enz.).

De digitale expansie lijnen kunnen gebruikt worden voor eenvoudige digitale uitgangen. Ze kunnen echter
ook gebruikt worden in combinatie met externe digitale multiplexers om een complex systeem te regelen.

5.2.2.4 Counters

De LAB MAsTER AD bevat vijf 16-bits tellers voor algemeen gebruik en ttn 4-bits brede teller voor gebruik
met de DAC. Deze tellers zijn zeer flexibel. Elke teller kan afzonderlijk of in combinatie met andere tellers
gebruikt worden. Enkele mogelijkheden zijn:

•
•
•
•
•
•

Tijdsintervallen tussen bepaalde gebeurtenissen genereren.
Hardware-interrupts genereren als een teller afloopt.
Discrete gebeurtenissen tellen.
Simpele of complexere golfvormen genereren.
Analoog-digitaal conversies starten op exaete tijdstippen.
Digitaal-analoog conversies starten op exacte tijdstippen.

De tellers kunnen geladen worden met een bepaalde waarde. Indien een teller zijn intiele waarde weer bereikt
heeft, lean de teller opnieuw geladen worden of stoppen. Een oscillator van 4 [MHz] op de LAB MAsTER AD
kan tien verschillende frequenties genereren tussen 4 [MHz] en 61 [Hz].
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5.2.2.5 Direct-Memory-Access

Direct-Memory-Access (DMA) is een proces waarbij direct, zonder tussenkomst van de processor, data
getransporteerd kan worden tussen het RAM-gebeugen van een computer en een bepaalde I/O-Iocatie. Dit
data-transport kan pIaatsvinden in twee richtingen: van het RAM-geheugen naar een bepaalde I/O-Iocatie of
van een bepaalde I/O-Iocatie naar het RAM-geheugen.

In de LAB MAsTER AD kan er een DMA-proces plaatsvinden tussen het FlFO-geheugen van de ADC met het
RAM-gebeugen en tussen bet FlFO-geheugen van de DAC met het RAM-geheugen van de computer. DMA
kanalen kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden door twee I/O-devices. Het is weI mogelijk om twee aparte
DMA-kanalen simultaan naast elkaar te gebruiken. Het geheugensegment van bet RAM waarin de data
bewaard moet worden, mag niet groter zijn dan 64 Kbyte. Dit wordt veroorzaakt doordat het DMA-proces het
segmentadres van de geheugenlocatie niet kan verhogen.

5.2.2.6 Hardware-interrupts

In een computer verzorgen hardware-interrupts de synchronisatie tussen een langzaam I/O-device a1s een
printer of een tootsenbord met een relatief snelle computer. Deze interrupts maken het mogelijk voor de
computer om andere taken uit te vooren zonder naar het desbetreffende I/O-device te hooven kijken. Indien
het I/O-device data nodig heeft of data aan wil bieden aan de computer wordt dit door middel van een
interrupt kenbaar gemaakt.

Als een interruptlijn geactiveerd wordt door een statussignaal, stopt de computer met de uitvooring van zijn
huidig"e programma. Vitale informatie om het programma straks weer te kunnen hervatten wordt opgeslagen
voordat de processor de instruetie vindt om naar een bepaald geheugenadres te springen waar zicb een
interrupt-handler bevindt. Deze interrupthandler doet hetgeen wat nodig is om de desbetreffende interrupt af
te handelen.

Computers bevatten een databus om data en besturingssignalen in een PC te transporteren. Deze busstrueturen
zijn internationaal gestandaardiseerd. De meest voorkomende busstructuren zijn:

•
•
•

International Standard Architecture (ISA-) bus structuur.
European Industrial Standard Architecture (EISA-) bus structuur.
Micro Channel Architecture (MCA-) bus structuur welke alleen door IBM wordt toegepast in 80386
of 80468 machines.

Indien de LAB MAsTER AD in een ISA-slot zit, worden de interrupts g'etriggerd door midde1 van een
opgaande flank. Dit houdt tevens in dat een interruptlijn niet gedeeld kan worden tussen meerdere bronnen.

Indien de LAB MAsTER AD in een EISA-slot zit, worden de interrupts getriggerd door middel van een aetief
laag niveau. Dit houdt in dat ~~n interruptlijn gedeeld kan worden met meerdere bronnen.

Signalen die een hardware-interrupt kunnen genereren op de LAB MAsTER AD zijn o.a.:

•

•

•

•

34

ADC DMA Terminal Count: indien het geheugensegment dat het Direct-Memory-Access proces
gebruikt voor de opslag van samples verkregen door AD-conversie, vol is.
ADC FlFO Overrun Flags: indien het 2048 bits diepe First-In-First-Out geheugen van de ADC vol
is.
DAC DMA Terminal Count: indien bet geheugensegment dat het Direct-Memory-Access proces
gebruikt voor de opslag van samples verkregen door DA-conversie, vol is.
DAC FlFO Overrun Flags: indien bet 2048 bits diepe First-In-First-Out geheugen van de ADC vol
is.
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...

...

5.2.2.7

Tellers die bun Terminal Count bereiken, d.w.z. tellers die bun initiele waarde weer bereikt bebben.
Signalen die via de digitale ingangslijnen aangeboden kunnen worden aan de LAB MAsTER AD.

Installatie

De installatie van de LAB MAsTER AD bestaat uit bet instellen van bet basisadres dat gebruikt wordt door de
LAB MAsTER AD. Dit instellen gebeurt door middel van acbt dip-switches op de insteekkaart. Daarnaast
bevat de kaart nog een jumper die gebruikt kan worden om wait-states te genereren om de I/O-timing
compatibel te maken met aile AT-bussystemen. Deze jumper mag ecbter niet veranderd worden anders dan
op advies van de Scientific Solutions' Support staff. Ondanks deze eenvoudige installatie werkt de LAB
MAsTER AD Diet naar beboren. De LAB MAsTER AD kan getest worden door middel van software
testroutines. De resultaten van deze testroutines zijn opgenomen in bijlage B.

5.2.3 Detectie van het analoge ingangssignaal

Ret detecteren van de vier responsies van de train-of-four in bet bemonsterde signaal is dusdanig complex,
dat aan deze detectie beel boofdstuk zes gewijd is. Dit komt doordat de detectie en validatie van bet TOF
signaal niet te scbeiden zijn. Indien namelijk een enigszins afwijkend signaal optreedt, bijvoorbeeld ten
gevolge van storing, moet dit afwijkende signaal ook gedetecteerd worden om validatie al niet bij voorbaat
onnodig te maken.

5.2.4 Het inlezen van de digitale ingangssignalen

Via de seriele poort wordt de volgende data binnengebaald:

...

...

...

...

...

...

...

...

Het 330tal uren en minuten dat verstreken is sinds bet begin van de metingen.
Een markeringsnummer.
De boogte van de vier single-twitcb responsies.
De referentie-waarde van de stimuli.
Het percentage ruis ten opzichte van de referentie-waarde van de stimuli.
Een statussignaal dat aangeeft of er gecalibreerd of ongecalibreerd gemeten wordt.
Een statussignaal dat aangeeft of er elektroden los zitten.
Een statussignaal dat aangeeft of er boog-frequente storing aanwezig is.

De spierverslapping en de spiervermoeiing moeten dus zelf berekend worden.

5.3 Het verwerken van de ingangssignalen

5.3.1 Validatie van de ingangssignalen

Ret ingangssignaal van de regelaar is de procentuele spierverslapping. Het is van groot belang dat deze
waarde de juiste is. Oit belang is zo groot dat er liever geen waarde verkregen wordt dan een foutieve. Het
belang van validatie komt vooral in de praktijk tot uiting. De DATEX RELAXOGRAPH voldoet soms uitstekend,
maar bet komt soms ook voor dat de waarden belemaal geen fysische betekenis meer bebben. Ook storingen
ten gevolge van andere elektriscbe apparatuur op de operatie kamer (diatbermie-apparatuur) kunnen
significante afwijkingen veroorzaken (waarden die een factor acbt te boog zijn). Naast deze storingen kunnen
er ook systematiscbe fouten optreden. De kwaliteit van bet gemeten signaal wordt sterk beinvloed door de

Verwerving en verwerking van de ingangssignalen 35



plaatsing van de elektroden op de pols en de dikte van de pols. Ook geldt niet altijd dat een gemeten
spierrelaxatie van 90% aan de pols overeenkomt met een spierrelaxatie van 90% op het punt van operatie.

Deze systematische fouten kunnen niet gecorrigeerd worden. Storingen zijn echter weI te detecteren door
gebruik: te maken van validatie-algoritmen. Omdat de DATEX RELAXOGRAPH geen of maar een geringe
validatie uitvoert, moot dit softwarematig door een signaalherkenningsalgoritme gedaan worden. Indien het
signaalherkenningsalgoritme het signaal niet valide verklaart zal dit aan het verdere programma kenbaar
gemaakt worden. Het programma werkt dan verder met een vorige weI valide meting. Indien er een maximale
periode van niet valide metingen verstreken is, zal er een foutmelding gegeven worden. Het systeem zal dan
uit de automatische stand overgaan op de handbediening. Op deze validatie zal in hoofdstuk zes nader
ingegaan worden.

5.3.2 Bepaling van de procentuele spierverslapping

Ret signaal dat aan de regelaar aangeboden moet worden bestaat uit een procentuele spierverslapping. Om
deze procentuele spierverslapping te bepalen staan een drietal signalen ter beschikking:

*

*

*

Bet spierverslappingssignaal (T1) zoals dat berekent kan worden uit de verhouding tussen de eerste
responsie van de train-of-four (TOP) en de referentie-waarde van de stimuli.
Bet spiervermoeiingssignaal (T,) zoals dat bepaalt kan worden uit de verhouding van de vierde
responsie van de TOF ten opzichte van de eerste responsie van dezelfde TOF.
Het rowe EMG van aIle responsies in ~~n train-of-four.

Hoe uit deze signalen een zo betrouwbaar mogelijke procentuele spierverslapping vemegen kan worden moot
nog verder onderzocht worden aan de hand van klinische meetgegevens.
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6 Detectie en validatie van de ingangssignalen

In dit boofdstuk zal eerst gekeken worden boe regelsystemen voor spierrelaxatie in de literatuur validatie
toepassen. Daarna zal de noodzaak van detectie van de train-of-four responsies ter sprake komen, gevolgd
door bet ontwikkelde algodtme voor deze detectie. Doordat deze detectie Un gebeel vormt met de validatie,
zullen ze beide in dit boofdstuk besproken worden. A1s laatste z.al de validatie van bet spierverslappings- en
bet spiervermoeiingssignaal aan de orde komen.

6.1 Inleiding

Bestaande spierverslappingsregelsystemen doen vdjwel niets aan validatie. Slecbts in Un artikel wordt bet
TOF-signaal enigszins gevalideerd [Uys, 1988]. Deze validatie bestaat uit een controle op een overflow of
underflow in de ADC of bet meetsysteem, een controle of de train-of-four (fOF-)responsies monotoon
afnemen en a1s laatste een controle of de pulsen in bet interval tussen de 400 [ms] en 700 [ms] ardveren.

Door de bescbikbaarheid van bet EMG-signaal aan de uitgang van de DATEX RElAXOGRAPH kan bet EMG
signaal ook bij de validatie betrokken worden. Dit is beter dan aileen een validatie van de TOF-meting omdat
een misvormd EMG toch nog een acceptabele waarde voor de desbetreffende responsie op kan leveren. Een
eerste indruk van boe een EMG er uit ziet onder invloed van spierverslappende middelen kan verkregen
worden uit bet artikel van Carlier, zie figuur 6.1 [Carlier, 1m].

Figuur 6.1 Het verloop van een EMG onder invloed van spierverslappende midde1en.

Oit is bet enige artikel wat gevonden is met betrekking tot bet verloop van een EMG onder invloed van
spierverslappende middelen. Oit komt omdat aan een electromyogram (nog) weinig kliniscbe relevantie wordt
toegedicbt, uitgezonderd misschien bij bet bestuderen van spierziekten. In bet artikel van Carlier wordt bet
EMG gedetecteerd met bebulp van tdggersignalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een DISA 14ClO
EMG-versterker, zie ook paragraaf 4.2.1 [Carlier, 1m].
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6.2 Detectie van bet signaalgedeelte dat de TOF-responsies bevat

Het analoge uitgangssignaal van de DATEX REIAXOGRAPH bestaat per cyclus van 20 seconden uit maximaal
vier rowe EMG's, zie figuur 6.2.

2 s II 18 s II 2 s

Figuur 6.2 Het uitgangssignaal van de DATEX RELAxOGRAPH

Dit signaal wordt aangeboden aan de LAB MASTER AD. De samples worden door middel van een direct
memory-access (DMA-)proces in een cyclische buffer geschreven. De grootte van de cyclische buffer is iets
kleiner dan 64 Kbyte, namelijk 325000 byte. Deze limiet van 64 Kbyte wordt veroorzaakt door de opbouw
van het geheugen van een computer. Het geheugen is opgesplitst in blokken van 64 Kbyte, hetgeen het
maximaal te adresseren geheugen is met een 16-bits brede databus. Het adres binnen zo'n geheugensegment
is bet offsetadres en het adres dat een geheugensegment kan adresseren is het segmentadres. Doordat de
DMA-controller niet in staat is om bet segmentadres te verhogen kan de buffer Diet groter worden dan
64 Kbyte.

In het artikel van Carlier wordt het rowe EMG bemonsterd met een frequentie van 4 [kHz] [Carlier, 1990].
Het rowe EMG wordt dan beschreven met 60 samples (15 [ms]). Dit is vrij weinig om een nauwkeurige
valldatie uit te kunnen voeren. Op grond hiervan is gekozen voor een sample-frequentie van 10 [kHz]. Vooral
ook omdat een hogere sample-frequentie bijna geen extra belasting is voor de computer omdat de samples
d.m.v. een DMA-proces naar het geheugen worden geschreven. De DMA-controller werkt hierbij parallel aan
de processor waarbij alleen de databus gezamenlijk wordt gebroikt Uit klinische metingen moot blijken of de
sample-frequentie, met behoud van een goede nauwkeurigheid, lager dan 10 [kHz] kan worden.

Er zijn nu een drietal redenen om de vier TOF-responsies te detecteren. In de eerste plaats moot het EMG
signaal gevalideerd worden. Voor deze validatie is alleen de responsie ten gevolge van een stimulus nodig
welke ongeveer 20 [ms] lang is. In de tweede plaats ontbreekt er op de DATEX RELAXOGRAPH NMT-l00,
programma-versie 10, een triggersignaal. In de derde plaats is het niet mogelijk om zelf een triggersignaal af
te leiden van de stimulatie-elektroden. De veiligheid van de patient zou in gevaar kunnen komen hetgeen
onaanvaardbaar is. De laatste reden voor de TOF-detectie is de geheugenefficientie. Vooral tijdens de
experimenteerfase is het noodzakelijk om de rowe EMG-signalen op schijf op te slaan. Zonder detectie is er
dan sprake van een geheugenefficientie van 4*20 [ms]/20 [s] =0,4%.

Het detectie-algoritme bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte zorgt ervoor dat het signaalgedeelte -ter
lengte van ongeveer 2 seconden- met de vier train-of-four responsies, zich in de buffer bevindt. Het tweede
gedeelte bepaalt vervolgens de enkele train-of-four responsies ter lengte van 20 [ms].
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6.2.1 Forward-checking

De detectie van het signaalgedeelte dat de TOF-responsies bevat lean op twee manieren geschieden. De eerste
manier maakt gebruik van de forward-checking methode, zie figuur 6.3..
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Figuur 6.3 Forward-checking methode voor detectie van de train-of-four responsies.

Bij de forward-checking kijkt de computer gedurende de eerste cyc1us continu of de samples die via een
DMA-proces in een cyclische buffer geschreven worden, aan een bepaald model voldoon. Dit model bevat de
kennis die nodig is om het rowe EMG-signaal, ook onder invloed van spierverslappende middelen, te kunnen
detecteren. Iodien de TOF-responsies gemeten zijn, wordt een timer van 18 seconden gestart op de LAB
MAsTER AD en gaat de computer verder met het uitvoeren van andere taken. Na 18 seconden genereert de
timer op de LAB MAsTER AD een hardware-interrupt, waarop de computer een timer van 20 seconden en een
timer van 2 seconden start. Hierna worden de samples die in de buffer worden geschreven weer continu
gecontroleerd. Dit gebeurt gedurende twee seconden, waarna de timer van twee seconden afloopt en een
interrupt genereert, waarop de computer het zoekproces stopt. Iodien dan aIle responsies nog niet gedetecteerd
zijn, kan dat betekenen dat ze bf niet aan het verwachte model voldeden bf dat ze onder invloed van de
spierverslappende middelen niet meer te detecteren waren. Nadat de responsies gedetecteerd zijn of nadat de
twee seconden verstreken zijn, lean de computer weer verder gaan met de uitvooring van de taken waar hij
gebleven was voor de interrupt aanvraag. Dit proces blijft zo door gaan. Deze forward-checking heeft een
aantal nadelen:

'"

'"

'"

'"

Er moot vrijwel real-time gecontroleerd worden of de binnengekomen samples aan het verwachte
model voldoon. De buffer wordt iedere 3,25 seconden overschreven zodat een snelle computer een
eerste vereiste is.
Hiermee samenhangend kan het model waar de responsies aan mooten voldoen Diet te ingewikkeld
zijn omdat anders teveel rekentijd vedoren gaat.
Nadat de responsies gedetecteerd zijn, begint de seriele poort met het verzenden van data. Dit
gebeurt op de DATEX RELAXOGRAPH NMT-l00, programma-versie 10, met een baudrate van
150 Baud. De verwerking van de gedetecteerde responsies lean niet plaatsvinden voordat alle data
van de seriele poort ontvangen is.
De essentie van de forward-checking is gelegen in de toopassing van timers en hardware-interrupts.
Door een foutieve werking van deze interrupts op de LAB MAsTER AD, zie ook bijlage A. wordt
deze methode onbruikbaar.
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6.2.2 Backward-checking

Ben andere methode om bet signaalgedeelte dat de TOF-responsies bevat te deteeteren, is die van de
backward-checking, zie figuur 6.4.
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J~l l l L~ II~
i i i.. +-I ... +-I
I I I detecIIeI i I
I i . I. . I i

~
: .

ultvoering andena
programma's

Figuur 6.4 Backward-checking methode voor detectie van de train-of-four responsies.

Bij de backward-checking methode wordt gebruik gemaakt van het feit dat de seriele poort na de vierde
stimulatiepuls begint met bet verzendeD van data. Deze data bevat onder andere naast de referentie-waarde de
vier responsie-waarden. Ret DMA-proces schrijft aUe samples CODtinu in eeD cyclische buffer. De data van de
seriele poort wordt door de computer met behulp van een door de seriele poort gegenereerde interrupt
binnengebaald. Van de bijbehorende interrupt service-routine lean dankbaar gebruik worden gemaakt. IndieD
de eerste vier karakters correct ontvangen zijn, wordt het DMA-proces en het bemonsteren gestopt. Er wordt
bewust gewacbt tot de eerste viert karakters correct ontvangen ZijD. Het is namelijk mogelijk dat het DMA
proces weer gestart wordt terwijl de seriele poort al bezig is met het verzenden van data. Het backward
checking-algoritme zou dan de verkeerde data in de buffer bewaren, met aile gevolgen van dien. Na het
stoppeD van het bemonsteren en het stoppeD van het DMA-proces, gaat de computer verder met de uitvoering
van andere taken. Indien de data van de seriele poort in zijn geheel ontvangen is, wordt het detectie-algoritme
gestart. Ret detectie-algoritme zoekt nu in de buffer naar een aantal train-of-four responsies. Het aantal te
detecteren responsies lean voor de zoekactie bepaald worden omdat uit de seriele poort data bekend is hoe
groot de responsies zijn. Door nu aUeen te zoeken naar de te detecteren responsies, bijvoorbeeld aUeeD
diegene die groter zijn dan 1% ten opzichte vaD de referentie-waarde, lean de snelheid van het algoritme
aanzienlijk verhoogd worden. Indien de responsies gedetecteerd zijn, wordt het bemonsteren en bet DMA
proces weer gestart. Het proces herhaalt zich weer indien de seriele poort begiDt met het verzenden van data
van de volgende cyclus.

Voordelen van de backward-checking methode zijn:

•

•

•
*
*

Er is geeD sneUe computer meer nodig omdat het niet meer noodzakelijk is om bijna real-time te
detecteren. Dit komt omdat het bemonsteren gestopt wordt zodra het begin vaD de seriele poort data
correct is overgekomen.
Er hoeft niet meer actief door de computer gewacht te worden totdat aUe data vaD de seriele poort
ontvangen is.
Het algoritme lean ingewikkelder en dus realistischer zijn.
Er wordt aUeen gezocht naar responsies die te detecteren zijn.
De backward-checking methode lean iD combinatie met iedere DATEX RELAXOGRAPH gebruikt
worden, a1s er maar na iedere TOF-stimulatie data verstuurd wordt door de seriele poort, hetgeen bij
iedere DATEX RELAXOGRAPH mogelijk is. Wordt uitgegaan van een detectie-algoritme dat gebaseerd
is op de triggerpulsen die de DATEX RELAXOGRAPH NMT-lOO, programma-versie 873267 lean
leveren, dan leaD geen gebruik meer worden gemaakt van de DATEX RELAXOGRAPH NMT-lOO,
programma-versie 10 welke aUeen maar aanwezig is in het Catharina ziekenhuis.

Eventueel nadeel van de backward-methode is dat indien de responsies gedeteeteerd zijn, het bemonsteren en
het DMA-proces weer gestart worden. Dit lean betekenen dat bij snel gevonden responsies het DMA-proces
veel samples in de buffer schrijft die niet de gewenste informatie bevatten. Dit is echter geen onoverkomelijk
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nadeel omdat bet DMA-proces parallelloopt aan de processor. AIleen de databus wordt gezamenlijk gebruikt,
betgeen waarscbijnlijk maar een geringe overhead tussen processor en DMA-proces tot gevolg beeft.

6.3 Detectie van een enkele train-of-four responsie

Nu de gewenste data zicb met bebulp van de backward-cbecking methode in de buffer bevindt, mooten de
responsies ten gevolge van een TOF-stimulatie afzonderlijk gedetecteerd worden. Daartoo wordt eerst
gekeken naar bet signaal zoals dat gemeten wordt, zie figuur 6.5.

Figuur 6.5 Te detecteren responsie.

Allereerst moot gekeken worden naar de eigenscbappen die bet signaal bezit, vooral als er spierverslappende
middelen toogediend worden. De gevolgen van spierverslappende middelen op een EMG zijn weergegeven in
figuur 6.1. De maxima en minima lijken zicb in bet signaal te bandbaven. De amplitude wordt weliswaar een
stuk kleiner, maar ze blijven in bet signaal aanwezig. Ook de stimulusartefact blijft aanwezig. De amplitude
van de stimulusartefact lijkt ongeacbt de mate van spierrelaxatie even boog te blijven. Dit zou in overeen
stemming zijn met de verwacbting omdat de stimulusartefact veroorzaakt wordt door de elektriscbe geleiding
van de stimulus door het weefsel tussen de stimulatie- en meetelektroden. Het maximum blijft, gerelateerd
aan bet stimulusartefact ongeveer op dezelfde plaats liggen. Het minimum daarentegen scbuift, afbankelijk
van de mate van spierrelaxatie, naar bet maximum toe. Wat uiteraard ook constant blijft is bet tijdsinterval
van 0,4 - 0,7 ~conden tussen opeenvolgende responsies van dezelfde TOF.

Indien bet sigllaal altijd de vorm van figuur 6.5 aan zou nemen, zou detectie van dit signaal niet zo mooilijk
zijn. Het probleem is ecbter dat een enigszins vervormd signaal ook nog gedetecteerd moot worden. Deze
vervorming kan bestaan uit ruis of uit meetartefacten. Dit betekent dat een te detecteren responsie direct
gevalideerd moot kunnen worden. De deteetie en de validatie vallen dus als bet ware samen omdat er geen
stringente eisen aan het te detecteren signaal gesteld mogen worden omdat ook enigszins vervormde signalen
gedetecteerd mooten worden. Een slecbt detectie-algoritme zou validatie overbodig maken omdat aIleen goode
responsies gedetecteerd worden, betgeen uiteraard Diet de bedooling kan zijn.

6.4 Validatie van de train-of-four responsies

Het deteetie-algoritme voor de train-of-four responsies moet dus validatie-eigenscbappen bezitten. Eigen
scbappen van bet signaal waarop gevalideerd kan worden, in volgorde van betrouwbaarheid, zijn:

1. Volgende responsies van dezelfde train-of-four mooten arriveren in bet tijdsinterval
[400 ms, 700 ms] na de buidige responsie.

2. De aanwezigbeid van een maximum.
3. De samples direct voor bet maximum moeten monotoon stijgen.
4. De samples direct na bet maximum mooten monotoon dalen.
5. De samples moeten tussen bet maximum en bet minimum monotoon dalen.
6. De aanwezigbeid van een stimulusartefact.
7. De samples direct voor de stimulusartefact moeten monotoon stijgen.
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8. De samples direct na de stimulusartefact moeten monotoon dalen.
9. De aanwezigheid van een minimum.
10. De samples direct voor het minimum moeten monotoon dalen.
11. De samples direct na het minimum moeten monotoon stijgen.

Ret signaal zoals dat in de cyclische buffer ter lengte van 3,25 seconden is opgeslagen, kan er als voIgt
uitzien, zie figuur 6.6.

Figuur 6.6 Mogelijke inhoud van de cyclische buffer.

Nadat de sedele poort begonnen is met bet verzenden van data, wordt het bemonsteren gestopt. Oit gebeurt
ongeveer Un seconde na de laatste stimulus. De train-of-four responsies zouden dan op de tijdstippen 0.75,
1.25, 1.75 en 2,25 seconden van de buffer vallen. De buffer bevat de laatste seconde dus geen enkele
responsie. Deze samples zijn echter niet woordeloos omdat deze samples het mogelijk maken om een
gemiddelde absolute ruis te bepalen. Er ontstoot zo een indicatie voor de hoeveelheid ruis die ook tijdens de
meting opgetreden kan zijn. De sedele poort data die de DATEX REl.AXOGRAPH levert bevat ook het
percentage ruis ten opzichte van de referentie-stimulus. Tijdens expedmenteren is echter gebleken dat deze
ruisverhouding consequent op 0% blijft, ondanks het feit dat het EMG bijna niet meer boven de 50 [Hz]
stodng uitkomt. Door nu dus zelf het gemiddelde absolute ruisniveau van de laatste 10.000 samples te
bepalen, kan dit, meer realistische ruisniveau, als voIgt in het detectie-algodtme gebruikt worden. Ben
volledige beschdjving van het detectie-algodtme aan de band van stroomschema's is opgenomen in bijlage C.
In verband met de complexiteit van bet algodtme zal bier volstoon worden met een globale bescbdjving van
de werking van het algodtme.

Indien bijvoorbeeld gecontroleerd moet worden of de samples voor het maximum monotoon stijgen, wordt
gekeken of vergelijking (6.1) woor is.

sample_i > sample_i+l + gemiddelde absolute ruis (6.1)

Hierbij ligt sample)+l dichter bij bet maximum dan sample_i en zijn sample_i en sample_i+l opeenvolgende
samples. Indien uitdrukking (6.1) woor is, dan wijkt er Un sample-woorde af van de verwachting. Oit wordt
als een fout aangemerkt. 'ZD worden in het window [positie maximum-WINDOw_INC_SLOPE.-MAX, positie
maximum] aile samples vergeleken. Na afloop wordt de nauwkeudgheid van de helling voor het maximum
berekend volgens

Betrouwbaarheid =15-15·(aantal fouten)/(lengte van het window) (6.2)

Er ontstaat zo een kwantitatieve maat voor de betrouwbaarheid van de helling voor het maximum. Aan de
betrouwbaarheid van de helling voor het maximum wordt een gewicht van 15% toegekend.

Dit proces wordt ook uitgevoerd op de samples in het window [positie maximum, positie maximum +
WINDOW_DEC_SLOPE_MAX]. Ook oon deze helling wordt een gewicht van 15% toegekend.
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De samples rond de stimulusartefact en het mlDlmum worden, analoog aan het maximum, eveneens
gecontroleerd op hun betrouwbaarheid. Alle hebben daarbij een gewicht van 15%, uitgezonderd de
betrouwbaarbeid van de samples voor het minimum aan welke een betrouwbaarheid van 10% wordt
toegekend. Indien een minimum gevonden is, wordt ook gecontroleerd of de sample-waarden tussen het
maximum en het minimum monotoon afnemen. Indien de afwijkingen binnen de marge van bet absolute
ruisniveau blijven liggen, kan dit een betrouwbaarheid van 15% opleveren.

Het detectie-algoritme werkt nu a1s voIgt. Allereerst wordt aan de hand van de uitkomsten van de data van de
seriele poort gekeken of een responsie te detecteren is, d.w.z. er wordt gekelcen of de waarde van de
desbetreffende responsie groter is dan 1% ten opzicbte van de referentie-waarde. 10 de eerste tienduizend
samples, de eerste seconde van de bufferdata, wordt gezocht naar het hoogste maximum. Iodien een
maximum gevonden is, worden de samples voor en na het maximum gecontroleerd. De betrouwbaarbeid die
dit oplevert (bij een signaal waarbij afwijkingen binnen bet absolute ruisniveau blijven 30%) moet boven een
drempel van 0,75*30% liggen. Deze drempel van 0,75*30% is ingebouwd omdat storingen bet signaal kuooen
bei'nvloeden. Ondanks dat de betrouwbaarheid dan afneemt blijft bet een goed maximum. Voldoet het
maximum niet aan de gewenste betrouwbaarheid, dan wordt dit maximum opgeslagen in een lijst van
onbetrouwbare maxima. Vervolgens wordt naar een Dieuw maximum gezocht welk nog Diet opgenomen is in
de lijst van onbetrouwbare maxima. Dit proces herbaalt zicb net zo lang totdat er of een betrouwbaar
maximum gevonden is of bet aantal zoekpogingen naar een betrouwbaar maximum een instelbare grens is
overschreden. Is geen betrouwbaar maximum gevonden, dan wordt in de lijst van onbetrouwbare maxima
gezocht naar een maximum met de hoogste betrouwbaarheid.

Het maximum van de eerste responsie is nu waarschijnlijk gevonden. Vervolgens wordt er naar een minimum
gezocht in het window [positie maximum, positie maximum + WINDOW_MINIMUM]. Oit gaat analoog aan het
zoeken naar een maximum, aileen wordt de betrouwbaarheid van het minimum bepaald door drie factoren, te
weten: de betrouwbaarheid van de samples voor en na het minimum en een controle of de samples tussen het
maximum en het minimum monotoon afnemen. Dit kan een maximale betrouwbaarheid opleveren van 40%.
A1s laatste wordt in het window [positie maximum-WINDOW_ARTEFACT-5 ms, positie maximum-5 ms] naar
een artefact gezocht. Het window wordt 5 [ms] naar links geschoven vanwege de verwachte positie van het
stimulusartefact. Ook het stimulusartefact wordt op betrouwbaarheid gecontroleerd, hetgeen een maximale
betrouwbaarbeid op kan leveren van 30%.

Na afloop van de zoekaetie naar een maximum, minimum en artefact, voIgt de betrouwbaarheid van bet
gehele signaal door een sommatie van aile berekende betrouwbaarheden. Dit kan maximaal100% opleveren.
Voldoet de responsie aan de drempel van 75% dan wordt er van uitgegaan dat een correcte responsie
gevonden is. Indien de drempelwaarde van 75% Diet bereikt is, betekent dit dat de responsie waarschijnlijk
niet voldoet. De responsie wordt opgeslagen in een lijst van onbetrouwbare responsies en het zoekproces
begint helemaal opnieuw, net zolang totdat er of een betrouwbare responsie gevonden is of totdat het aantal
zoelcpogingen een instelbare grens overschreden is. Is er na het maximaal aantal zoekpogingen geen responsie
gevonden mel een betrouwbaarheid groter dan 75%, dan wordt uit de lijst van onbetrouwbare responsies d~

responsie genomen met de hoogste betrouwbaarheid.

De eerste responsie is nu waarschijnlijk gevonden. Iodien de tweede responsie volgens de data van de seriele
poort te deteeteren is, wordt er in het interval [positie eerste maximum+400 ms, positie eerste
maximum+7oo ms] gezocht naar een maximum. Dit proces verloopt analoog aan de zoekactie van de eerste
responsie. Indien de totale betrouwbaarheid van de responsie Diet boven de drempel van 75% uitkomt, zal uit
de lijst van onbetrouwbare tweede responsies, de beste responsie gekozen worden.

'ZJl worden ook de derde en vierde responsie, indien aanwezig, gedetecteerd. Er ontstaat nu door sommatie
van de betrouwbaarheden van aile responsies een maat voor de betrouwbaarheid van de gehele train-of-four
responsie (maximaal 400%). Indien de betrouwbaarheid van deze train-of-four niet boven de drempel van
0.75*400% uitkomt, is de TOF-responsie Diet betrouwbaar. Dit kan betekenen dat de eerste responsie Diet
goed gedetecteerd is. De TOF-responsie wordt opgeslagen in een lijst van verkeerde TOF-responsies en de
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zoekcyc1us begint geheel opnieuw, dus met het zoeken noor een maximum van de eerste responsie. Oit proces
herhaalt zich net zolang totdat er Of een betrouwbare TOF-responsie gevonden is of het oontal zoekpogingen
een instelbare grens overschrijdl. Er wordt dan in de lijst van onbetrouwbare TOF-responsies gezocht naar de
meest betrouwbare TOF-responsie, woormee het detectie-algoritme beeindigd is.

Het resultoot van het detectie-algoritme is nu een viertal responsies, met van iedere afzonderlijke responsie
een betrouwbaarheid. Vandaar dat eigenlijk ook gesproken moot worden over een detectie- en een validatie
algoritme in 66n. In hooverre nu een signool met een bepaalde betrouwbaarheid geldig of ongeldig is, moot
blijken uit de klinische praktijk.

Het detectie-algoritme bevat de volgende parameters:

*
*

*

*

*

De lengte van de windows om een maximum, minimum of artefact te zoeken.
De lengte van de windows die gebruikt worden om het maximum, minimum of artefact te controle
rea op juistheid.
Het aantal zoekpogingen dat ondemomen mag worden om een maximum, minimum, artefact,
responsie of gehele TOF-responsie te vinden.
De drempel die gebanteerd wordt bij het vinden van een betrouwbaar maximum, minimum, artefact,
responsie of gehele TOF-responsie (75%)..
De drempel welke bepaalt of een responsie DOg te detecteren valt (1%).

Het detectie-algoritme beeft de mogelijkheid om deze parameters gedurende de metingen aan te passen. Oit is
gedoon omdat de te detecteren responsies bij toediening van spierverslappende middelen kleiner worden, zie
ook figuur 6.1. Er kan zo efficienter gezocht worden hetgeen de rekentijd ten goede koml.

Daamaast is in het detectie-algoritme een mogelijkheid gecreeerd om de gedetecteerde TOF-responsies van de
voorafgaande negen cycli met elkaar te vergelijken, responsie voor responsie. Oit biedt de mogelijkheid om
aan trenddetectie te doen, d.w.z. er kan gekeken worden of de huidige responsies voldoen aan de verwachting
naar aanleiding van de voorgaande responsies. Van deze mogelijkheid wordt echter nog geen gebruik
gemaakt omdat uit de klinische meetresultaten eerst moet blijken of trenddetectie mogelijk is.

Daamaast zal nog onderzocht moeten worden of het detectie-algoritme zoals dat hier behandeld is, ook in de
praktijk good voldoet.

Indien gewenst kan het, met behulp van het in dit hoofdstuk besproken detectie-algoritme, gedetecteerde
signaal altijd nag extra gevalideerd worden met een stringenter validatie-algoritme.

Nadeel van het elektrisch meten is de mogelijke elektrische interferentie met andere apparatuur op de
operatiekamer. Indien het detectie-algoritme mooite heeft met het detecteren van deze storing, kan dit
eventueel ondervangen worden door de aan/uit-schakelaar van andere elektrische apparaten uit te lezen zodat
gedetecteerd kan worden of er storing op kan treden.

6.5 Validatie van bet spierverslappings- en spiervermoeiingssignaal

Naast validatie van bet rowe EMG, kunnen ook het spierverslappings- en het spiervermooiingssignaal
gevalideerd worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het feit dat beide grootheden sterk gecorreleerd
zijn (volgens variantie-analyse P < 0,001) [Gravenstein, 1979]. Deze correlatie is aangegeven in figuur 3.9.
Deze sterke correlatie kan zeker gebruikt worden om uit de ene grootheid de andere te bepalen door middel
van bijvoorbeeld een translatietabel. Deze validatie kan echter pas uitgevoord worden indien ook hier enige
klinische meetresultaten beschikbaar zijn.

44 Detectie en va/idatie van de /ngangssigna/en



6.6 Conclusies

De validatie zoaIs die sporadiscb gebruikt wordt in de literatuur bestaat uit een controle op een overflow of
underflow in bet meetsysteem, een controle of de train-of-four responsies moootoon afnemen en aIs laatste
een controle of de responsies in bet juiste tijdsinterval arriveren.

Deze validatie is ecbter aanzienlijk uit te breiden door toepassing van een DATEX RELAxOORAPH in een
regelsysteem voor spierrelaxatie. Deze neuromusculaire transmissie monitor beeft een digitale en een analoge
uitgang welke bet spierverslappingssignaal, bet spiervermoeiingssignaal en bet rowe EMG bevatten.

Door de aanwezigheid van bet rowe EMG is bet mogelijk om dit signaal te valideren. Er is gebleken dat bet
tbeoretiscb mogelijk is om uit bet analoge signaal dat de rowe EMG-signalen bevat, door middel van een
detectie-algoritme, de rowe EMG's te detecteren. Dit detectie-algoritme berekent voor iedere responsie een
procentuele mate van betrouwbaarheid, zodat eigenlijk sprake is van een detectie-validatie-algoritme. In
booverre echter een signaal met een bepaalde betrouwbaarbeid geldig of ongeldig is, moot blijken uit de
kliniscbe praktijk. Indien de uitgevoerde validatie te roim is, kan altijd nog een stringenter validatie-algoritme
gebruikt worden om de rowe EMG-signalen te valideren. Daamaast is bet mogelijk om de storing ten gevolge
van elektrische interferentie met diathermie-apparatuur op de operatiekamer te detecteren door middel van bet
uitlezen van de aanluit-schakelaar van de diathermie-appartuur. Dit kan gedaan worden aIs bet detectie
algoritme niet in staat is om deze storing te detecteren.

Naast validatie van bet ruwe EMG kan ook bet spierverslappings- en bet spiervermoeiingssignaal gevalideerd
worden. Hierbij kan dankbaar gebruik worden gemaakt van de sterke correlatie tussen beide fysiscbe
grootbeden. De exacte relatie tussen spierverslapping en spiervermoeiing moet ecbter nog bepaald worden uit
enige klinische meetresultaten.
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7 De regelaar

In dit hoofdstuk zal eerst ingegaan worden op een expert-systeem. Daama wordt de regelaar die de doses
bepaalt die toegediend moeten worden aan de patient behandeld. Hierbij komt bet regelprincipe, de bepaling
van de patientgevoeligheid en de PI-regelaar aan de orde. Als laatste zullen de mogelijke problemen van de
regelaar ten gevolge van een beperkte nauwkeurigheid van de DATEX RELAxOORAPH aan bod komen.

7.1 Een expert-systeem [Eijk, 1991]

Een standaard Pascal-programma bestaat over het algemeen uit een groot aantal algoritmen die op een
logische wijze gerangscbikt zijn. De kennis van de programmeur over het probleem en de oplossing daarvan
is verspreidt over het gebele 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). De manier waarop nu een
beslissing genomen gaat worden, wordt op een zelfde manier gerealiseerd a1s een menselijke expert dat zou
doen. Figuur 7.1 geeft de structuur van een programma dat opgezet is met een expert-systeem.

fT~~T, ,, ,, ,, ,

: ~nfenInce :'~ ,
INPUT 1i'Zlll2l~~~: $i'~~~~ OUTPUT, ,

: 0ver91 SCftw8Ie :, '
~ ~ J

Figuu.r 7.1 Een expert-systeem

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 [Blom, 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 Turbo Pascal omgeven door een specifieke shelL Deze SIMPlEXYS
compiler is aIleen in staat files te vertalen die aan een vaste structuur voldoen. EIke 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 ongeveer 1990 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 de toepassing van een feedback controller voor spierrelaxatie
gebruikt worden.

De knowledge-base ofwel kennisbank, is het hart van elk met SIMPLEXYS opgezet programma. IDer 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 zieb. 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; eIke rule wordt maar ~~n keer geevalueerd.
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Ben voorbeeld van de syntax van een rule is:

GainDown: 'Gain down request acknowledged'
NoTrans > (180) and GainDnReq and (not GainMin)
then do

gain := gain13
write_debug(...)

endo

Hier staat: Ben gaindown (kleinere gain) aanvraag wordt gehonoreerd al8 er de afgelopen 180 seconden geen
transient is geweest.El er een gaindown-request is geweest ~ de gain niet al minimaal is. Wanneer aan al
deze voorwaarden voldaan is worden de Turbo-Pascal statements tussen 'do' en 'enddo' uitgevoerd.

De rule-base heeft een vaste structuur. Hij bestaat uit een introducerend gedeelte (DECLS en INITG), een
zich herhalend gedeelte ofwel een RUN en een exitgedeelte (EXIrG). Het zich herhalende gedeelte bestaat
naast een 'kemgedeelte' ook uit een inleidend gedeelte (lNITR) en een afwerkend gedeelte (EXITR). In het
kemgedeelte worden de regel8 (RULES) en het gedeelte wat de verbanden tussen deze rules aangeeft
(PROCESS) geevalueerd. Behalve de delen 'rules' en 'process' bestaan alle gedeelten uit standaard Turbo
Pascal en worden ook zonder verdere bewerking gebruikt.

7.2 Bet regelprincipe

Uit het onderzoek van Scheepers is gebleken dat het vanwege de grote spreiding in patientgevoeligheden
onmogelijk is om de eisen ten aanzien van de regelsnelheid te combineren met het vermijden van overshoot
[Scheepers, 1992]. 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 hedendaagse kllnische praktijk zonder regelaar. Het voordeel
van een regelaar is dan dat wanneer het effect van de initiele bolus af begint te nemen, de anesthesist niet in
hoeft te grijpen om een nieuwe bolus toe te dienen. De regelaar zorgt ervoor dat de verslapping automatisch
rond de gewenste waarde gestabiliseerd wordt.

De gebruikte regelaar is in feite een twee-fasen regelaar. Voorafgaande aan een operatie wordt de patient
door de anesthesist onder narcose gebracht. Vervolgens wordt de DATEX RELAXOGRAPH aangesloten en
gecalibreerd. Op het moment dat de calibratie voltooid is, kan de anesthesist de bolusinjectie toedienen. Ten
gevolge van deze bolus za1 de spierverslapping snel toenemen. Dit is de eerste fase of bolusfase. Gedurende
deze fase za1 de regelaar geen infuusflow toedienen.

Wanneer de spierverslapping af begint te nemen vindt de overgang plaats van de bolusfase naar de tweede
fase of regelfase. In de regelfase is een PI-regelaar ervoor verantwoordelijk dat de spierverslapping naar de
juiste waarde geregeld wordt.

7.3 Bepaling van de patientgevoeligheid [Scheepers, 1992]

Bij het verlaten van de bolusfase wordt de regelaar ingeschakeld. Indien nu het setpoint zo snel mogelijk
bereikt moet worden 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 de patientgevoeligheid bepaald
moet worden gedurende deze bolusfase.
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Ten gevolge van een grote bolusinjectie treedt voor 95% van de patienten binnen 5 minuten een spierrelaxatie
op van 100%. Door de sampletijd van 20 seconden is bet onmogelijk om de gevoeligbeid van de patient vast
te stellen op basis van de boogte van de respoosie of op basis van de snelheid waarmee de responsie optreedt,
zie ook figuur 7.2. De enige maat voor de gevoeligbeid is de duur van de bolusfase.

De duur van de bolus wordt gedefinieerd als de tijd die verstrijkt tussen bet punt waarop de verslapping
boven de 95% uitkomt en bet punt waarop de spierverslapping weer onder de 95% komt. Deze definitie van
de bolusduur is ook weergegeven in figuur 7.2.
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Figuur 7.2 Bepaling van de duur van de bolus [Scheepers, 1992J.

De waarde van 95% is gekozen als een compromis tussen meetbaarbeid en snelbeid. Bij een bogere mate van
spierverslapping zal bet steeds moeilijker worden om de spierverslapping nauwkeurig te meten. De bepaling
van bet punt waarop de verslapping onder de 100% uitkomt zalleiden tot een minder nauwkeurige meting
daar bet verschil tussen 100% en 99% relaxatie zeer moeilijk te bepalen is. De PI-regelaar inscbakelen op bet
moment dat de relaxatie lager dan 95% wordt kan mogelijk leiden tot een tijdelijk te lage verslapping.

Ben voordeel van deze metbode is dat de meting niet beinvloed wordt door de dode tijd (de tijd die verstrijkt
tussen bet moment van toediening van het fannacon en moment waarop de relaxatie 10% van de maximale
waarde bereikt beeft) van de patient. De tijdcoostanten zullen daarentegen weI een belangrijke invloed hebben
op de gemeten tijd. Voor minder gevoelige patienten is de invloed van de dominante tijdconstante (de tijd die
verloopt tussen 10% en 90% relaxatie) nog beperkt. Echter hoe gevoeliger de patient, hoe groter de spreiding
van de bolusduur als gevolg van de dominante tijdconstante. Voor gevoelige of zeer gevoelige patienten is het
dan ook onmogelijk de gevoeligheid te bepalen puur en alleen op basis van de bolusduur. Hiervoor is de
overlap tussen de verschillende gevoeligheidsklassen te groot. Wanneer bijvoorbeeld een bolusduur gemeten
wordt van 4300 seconden, kan dit duiden op een gevoeligheid van 2,8 tot 10. Om een meer nauwkeurige
schatting van de gevoeligheid te kunnen geven moet de grootte van de dominante tijdconstante bepaald
worden.

7.4 Bepaling van de dominante tijdconstante

Net als voor het bepalen van de bolusduur staat voor het bepalen van de dominante tijdconstante slechts
weinig infonnatie ter bescbikking. Na het toedienen van de bolusinjectie gaat de verslapping zo snel omhoog,
dat bet vanwege de sample-tijd van 20 seconden onmogelijk is om uit deze opgaande flank infonnatie te
halen over de tijdconstante. Ook uit de bolusduur valt geen infonnatie te halen. Het enige stuk waar enige
infonnatie uit te halen valt is het stuk bij het uitkomen van de bolusfase, wanneer de verslapping tussen
100% en 94% is. Uit het onderzoek van Scheepers, [Scheepers, 1992], blijkt dat bij een gevoeligheid groter
of gelijk aan 1, de reciproke waarde van de dominante tijdconstante sterk gecorreleerd is met de tijd waarop
de verslapping tussen 100% en 94% is. Op basis van de bepaling van deze tijd kan de dominante tijdconstan-
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te berekend worden. Een nadeel van zowel de bepaling van de bolusduur als van de bepaling van de
dominante tijdconstante is dat ze sterk op het model gebaseerd zijn. 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.

7.5 De PI-regelaar

De PI-regelaar wordt ingeschakeld op het moment dat de patient in de regelfase komt, oftewel op het 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 maar om er voor te zorgen dat de spierverslapping zo constant mogelijk
op het setpoint gehouden wordt. De regelaar heeft dan ook in feite voomamelijk een stabiliserend karakter.
Dit is ook de ceden waarom de D-actie van de regelaar weggelaten is. De tuning en implementatie van de
regelaar alsmede de gestelde eisen aan de regelaar zijn uitgebreid behandeld in het afstudeerverslag van
Seheepers [Seheepers, 1992].

De simulaties die eveneens beschreven zijn door Seheepers laten zien dat de regelaar in staat is om zowel
zeer gevoelige als zeer ongevoelige patienten naar het juiste setpoint te regelen [Scheepers, 1992]. Oit geldt
uiteraard ook voor alle tussenliggende patienten. Ten gevolge van een initiele bolus wordt voor gevoelige en
zeer gevoelige patienten de regelaar pas na Un tl anderhalf uur ingeschakeld. Tot die tijd is de patient
voldoende verslapt ten gevolge van de bolus. Voor kortdurende operaties zullen deze patienten dan ook
vo1doende hebben aan de bolus. De regelaar is dan ook vooral geschikt voor langdurige operaties, waaIbij de
spierverslapping gedurende langere tijd constant gehouden moet worden, alhoewel het regelsysteem bij
kortere operaties ook gebruikt kan worden voor monitoring van de spierrelaxatie.

7.6 Problemen van de regelaar met betrekking tot een beperkte nauwkeurigheid
van de DATEX REIAXOGRAPH

Zoals in de voorgaande paragrafen gebleken is, moeten er twee tijden bepaald worden uit de tijd versus
relaxatie curve:

*

*

de bolusduur, dit is de tijd waarop de relaxatie zich ten gevolge van de bolus, boven de 95%
bevindt.
de tijd waarin de relaxatie zieh, bij het uitkomen van de bolus, tussen de 100% en 94% bevindt.

Het signaal dat de regelaar aangeboden krijgt van de DATEX REIAXOGRAPH bestaat uit een procentuele
spierverslapping. Deze spierverslapping wordt om de 20 seconden berekend uit de gegevens van de DATEX
REIAXOGRAPH NMf-100, programma-versie 10. Hierbij wordt de spierverslapping zelf uit alle responsies
berekend als integer. Er kan nu in de eerste plaats onderzocht worden of het mogelijk is om deze spierver
slapping twee maal zo nauwkeurig weer te geven. Dus in plaats van 94% of 95% nu 94%, 94.5% of 95%.
Ook dit kan alleen maar onderzocht worden aan de hand van enige klinische meetgegevens.

In de tweede plaats is er nog de mogelijkheid om een losse zenuw-stimulator, zie ook paragraaf 4.3, naast de
DATEX RELAXOGRAPH te gebruiken. Hiermee is bet mogelijk om een stimuluspatroon te genereren zoals dat
besproken is in de paragrafen 3.5.6 en 4.4. Zo'n geeombineerd stimuluspatroon bestaat dan uit een train-of
four stimulatie die om de 7-15 minuten gecombineerd wordt met een tetanische prikkel van 5 seconden. Het
doel van dit geeombineerde stimulatiepatroon is dat de gevoeligheid van de patient tijdelijk (1-2 minuten)
verhoogd wordt. Dit betekent in de praktijk dat als er nog geen responsies op de train-of-four stimulatie te
zien zijn, het al weI mogelijk is om direct na een tetanische prikkel responsies van de train-of-four waar te
nemen. Oit maakt het mogelijk om een uitspraak te doen over de diepte van een intense neuromusculaire
blokkade.
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In de derde plaats kan bij bet gebruik van de DATEX RELAXOGRAPH NMT-l00, programma-versie 873267,
nog een ander aspect vermeld worden. Deze nieuwere DATEX RELAXOGRAPH beeft de mogelijkheid om
iedere tien seconden een train-of-four meting uit te voeren. Hiermee wordt de sample-tijd dus met een factor
twee verkleind en de nauwkeurigheid met een factor twee verboogd.

Er moet nu onderzocht worden of een mogelijke verdubbeling van de nauwkeurigbeid van de spierverslap
ping, een verdubbeling van de train-of-four frequentie naar 0,1 [Hz] en bet gebruik van een extra zenuw
stimulator extra mogelijkheden bieden om de gevraagde tijden (de bolusduur en de tijd ter bepaling van de
dominante tijdconstante) nauwkeuriger te bepalen.
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8 Conclusies en aanbevelingen

8.1 Conclusies

De spierrelaxatie lean beter gerneten worden met behulp van bet electrornyografische principe dan met behulp
van mechanische kracht-verplaatsingsopnemers.

De spierrelaxatie lean het beste bepaald worden door de nervis ulnaris te stimuleren volgens de train-of-four
methode. Hieruit voIgt bij een ongecalibreerde meting de spiervermoeiing en bij een gecalibreerde meting de
spierverslapping en de spiervermoeiing. Dit blijken twee verschillende fysische grootbeden te zijn. Daarnaast
is het mogelijk om de gevoeligheid van de patient tijdelijk op te vooren door de zenuw te stimuleren met een
tetaniscbe stimulatie.

Klinisch lean de spierrelaxatie het beste gemeten worden door de DATEX RELAXOGRAPH. Deze prikkelt de
zenuw automatisch volgens het train-of-four principe. De DATEX RELAXOGRAPH biedt het ruwe EMG, de
waarden van de train-of-four r.esponsies en de referentie-waarde aan via de uitgangen zodat validatie van de
meetresultaten mogelijk wordt.

Het is in theorie mogelijk om de train-of-four responsies in het analoge signaal van de DATEX RELAXOGRAPH

te detecteren en te valideren. In de praktijk moot echter blijken dat, vooral bij toediening van spierverslappen
de middelen, het ontwikkelde algoritme correct blijft functioneren.

De sterke correlatie tussen het spierverslappings- en het spiervermoeiingssignaal maakt bet mogelijk om deze
signalen eveneens te valideren. De exacte relatie tussen beide fysische grootheden moot echter eerst nog uit
enige klinische meetresultaten bepaald worden.

8.2 Aanbevelingen

Indien bet ontwikkelde detectie-algoritme de signalen te ruim valideert, is het mogelijk om op deze signalen
een stringentere validatie uit te vooren. Indien het detectie-algoritme moeite heeft met het detecteren van
storing ten gevolge van elektrische interferentie met diathermie-apparatuur op de operatiekamer, is het
mogelijk om de aan/uit-schakelaar van de diathermie-apparatuur uit te lezen zodat gedetecteerd kan worden of
er storing op kan treden.

Om een bogere nauwkeurigheid voor de bepaling van de patientgevoeligheid te bereiken staan er drie
mogelijkheden ter beschikking. In de eerste plaats is het misschien beter om over te schakelen naar een
nieuwere DATEX RELAXOGRAPH dan degene die nu gebruikt wordt. Men krijgt dan de beschikking over een
TOF-stimulatie die men handmatig in kan stellen op 10, 20 of 60 seconden. Indien een herbalingsfrequentie
van 10 seconden gebruikt wordt, kan de bepaling van de patientgevoeligheid met een factor twee verbeterd
worden. In de tweede plaats is het misschien mogelijk om de nauwkeurigheid van de berekening van de
spierverslapping en de spiervermoeiing te verdubbelen. Door een losse zenuw-stimulator, zoals bijvoorbeeld
de MYOTFST, naast de DATEX RELAXOGRAPH te gebruiken kan de diepte van een intense neuromusculaire
blokkade beter bepaald worden. Ook dit is kan van belang zijn voor een zo nauwkeurig mogelijke bepaling
van de patientgevooligheid voor de regelaar.

Er moet ecbter altijd rekening gehouden worden met de aanwezigheid van systematische fouten die de meting
beinvloeden welke Diet te detecteren en dus te verwijderen zijn.
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Tot slot beeft de DATEX RELAXOGRAPH NMT-lOO, programma-versie 873267 de beschikking over een
triggerpuls welke aangeeft dat een nieuwe meting begint. De aanwezigheid van een triggerpuls biedt de
mogelijkheid om bet detectie-algoritme eenvoudiger maar vooral sneller te maken.
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Bijlage A Verstuurde FAX met betrekking tot incorrecte wer
king hardware-interrupts van de LAB MAsTER AD

In verband met niet werkende hardware-interrupts op de LAB MAsTER AD, is aan de Nederlande importeur
van de LAB MAsTER AD, Beltech B.V. te Eindhoven, onderstaande FAX gestuurd. Deze FAX bevat naast de
gebruikte listing ook een indicatie van de mogelijke fout op de LAB MAsTER AD.

Problem analysis by the program IABMSTR and the LAB MASTER ADVANCED DESIGN

Used system:
IBM Personal Computer AT, 8 MHz.

Desired working of the program:
Timer 1 is programmed to generate one hardware interrupt after three seconds on channel SOC. This interrupt
must be given to the IBM AT which will start the interrupt servive routine CYCLE_3_INT.

Occured problem:
Timer one seems to work correctly. Mter three seconds, bit one in the IRQ status register (address $02CO +
$05) is set to one, which indicates that timer one generates an interrupt on the LAB MASTER AD. This
interrupt doesn't occur in the interrupt mask register (address $21) of the IBM AT. The contents of this
register still remains zero. This means that the interrupt service routine in not handled. We would lik~ to
know why this happens.

A possible solution maybe the contents of bit zero in the IRQ status register (address $02CO + $05). This bit
is always one, which indicates that the hardware interrupt mode is active low level triggered. But this is the
hardware interrupt mode of an EISA bus structure and we still work with an ISA bus!
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PROGRAM LABMSTR;
{this program uses the labmaster advanced design. Timer 1 is installed and must}
{generate an interrupt after his terminal count. }

USES DOS,CRT;

CONST
BASE = $02CO; {base address }
BOARD ENABLE = BASE + $4 ; {board enable register }
IRQ_CONTROL = BASE + $5; {IRQ control register }
IRQ_STATUS = BASE + $5; {IRQ status register }
IR~CONTROL_REGISTER = $20; {Interrupt control register }

{of IBM AT }
IRQ_MASK_REGISTER = $21; {Interrupt mask register }

{of IBM AT }
IRQ_CHANNEL = SOC; {interrupt channel }
COUNTER DATA = BASE + $6; {counter data register }
COUNTER-CONTROL BASE + $8; {counter control register }
COUNTER=STATUS = BASE + $8; {counter status register }

VAR
OLD_VECTOR: POINTER; {used to store vector address of }

{old interrupt }

PROCEDURE CYCLE_3_INT(FLAGS,CS,IP,AX,BX,CX,DX,SI,DI,DS,ES,BP:WORD); INTERRUPT;
{This interrupt is called when timer 1 reaches terminal count }

WRITELN ( , INTERRUPT ACKNOWLEDGE') ;
WRITELN ( , INITIAL CYCLE TIME OF 3 SECONDS HAS BEEN PASSED');

END
ELSE
BEGIN

WRITELN ( , INTERRUPT NOT GENERATED BY TIMER 1 BUT BY OTHER SOURCE');
END;
PORT [$20] := $20; {signal end of interrupt

END; {procedure CYCLE_3_INT}
}

{check if interrupt is generated }
{by timer 1 }

}
}

}
}
}

{clear counter output 1
{--> 1110 0001

$FD;
{disable IRQ controller from
{being interrupted on the IRQ
{line

BEGIN
PORT[COUNTER_CONTROL]:=$E1;

PORT [ IRQ_CONTROL] : =PORT [ IRQ_STATUS] AND

BEGIN
IF PORT[IRQ_STATUS] AND $02 = $02 THEN

BEGIN
PORT BOARD ENABLE ] := 1;
PORT COUNTER CONTROL ] := $FF;
PORT COUNTER-CONTROL ] := $EF;
PORT COUNTER=CONTROL ] := $17;

PORTW [ COUNTER_DATA := $FOOO;

{enable the labmaster }
{chip reset 9513 }
{8 to 16 bits 9513 }
{set data pointer to master mode }
{register }
{set master mode register }
{MSB --> LSB }
{scalar control = 10: 1 }
{autoincrement disabled: 1 }
{data bus width = 16 bit: 1 }
{counter 0 = off: 1 }
{counter 0 divider= 16: 0000 }
{counter 0 source=F1: 0000 }
{comparator both disabled: 00 }
{not defined: 00 }
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}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

010}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

]:= 1200;

]:= $OF82;

PORT [ COUNTER_CONTROL ] := $41;

PORTW [ COUNTER_DATA

PORT [ COUNTER CONTROL ]:= $01;

PORTW [ COUNTER DATA

PORT [ COUNTER_CONTROL ]: = $09 ;

GETINTVEC(IRQ_CHANNEL,OLD_VECTOR);
SETINTVEC(IRQ_CHANNEL,@CYCLE_3_INT);
PORT [ IRQ_CONTROL ]:= $C2;

{set data pointer register to
{counter mode register
{MSB --> LSB
{not defined: 000
{element group = counter mode
{register: 00
{group pointer = counter 1
{register: 001
{--> 0000 0001
{set counter mode register
{MSB --> LSB
{no gating: 000
{edge control = counts on rising
{edge: 0
{counter source = F5 = 400 [Hz]
{: 1111
{special gate = off: 1
{reload source control = load
{register: 0
{counter repetition = count
{once: 0
{counting format = Binary: 0
{count down: 0
{output control = TC toggled:
{--> 0000 1111 1000 0010
{set data pointer to load
{register
{MSB --> LSB
{not defined: 000
{element pointer = load register
{: 01
{group pointer = counter 1
{register: 001
{--> 0000 1001
{set load register
{set intial value in register 1
{F5 = 400 [Hz], time interrupt
{= 3 [s]
{load counter 1
{--> 0100 0001

PORT[IRQ_MASK_REGISTER]:=PORT[IRQ_MASK_REGISTER] OR $10;
{disable irq channel $OC for
{changing interrupt channel $OC
{disabling IRQ line by setting
{the corresponding bit
{bit 0: irq 8 bit 4: irq C
{bit 1: irq 9 bit 5: irq D
{bit 2: irq A bit 6: irq E
{bit 3: irq B bit 7: irq F
{store old interrupt vector
{set new interrupt vector
{select IRQ line for interrupt
{MSB-->LSB
{IRQ channel select= $OC: 11
{not defined: 0
{counter 2 •• 4 disabled: 000
{counter 1 enabled: 1
{not defined: 0
{--> 1100 0010

PORT [IRQ_MASK_REGISTER] :=PORT[IRQ_MASK_REGISTER] AND $EF;
{Interrupt mask register to
{interrupt the cpu.
{Application is ready to begin
{servicing interrupts.
{Enabling IRQ line by clearing
{the corresponding bit.
{bit 0: irq 8 bit 4: irq C
{bit 1: irq 9 bit 5: irq D
{bit 2: irq A bit 6: irq E
{bit 3: irq B bit 7: irq F
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SETINTVEC ( IRQ_CHANNEL, OLD_VECTOR) ;

PORT [ COUNTER_CONTROL ):= $21;

CLRSCR;
WRITELN('WAITING');
REPEAT
UNTIL KEYPRESSED;
PORT [IRQ_MASK_REGISTER):=(PORT

PORT
PORT

END.

COUNTER CONTROL ]:= $FF;
BOARD_ENABLE] := 0;

{arm selected counter 1
{--> 0010 0001

{waiting for interrupt

[IRQ_MASK_REGISTER)) OR ($10);
{disable interrupt $OC
{restore old interrupt vector
{this is the vector which is
{saved by installing of the
{interrupt CYCLE 3 INT vector
{chip reset - -
{disable labmaster
{program LABMSTR

}
}

}

}
}
}
}
}
}
}
}
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Bijlage B Resultaten van de software-testroutines om de LAB
MAsTER AD te testen op een correcte werking.

De LAB MAsTER ADVANCED DFSIGN lean getest worden met behulp van een aantal software-testroutines. Deze
routines zijn:

•

*
•

•

*
•

*

LM 10:

RDWRPOS:
COUNTER:

DACfEST:

MUXlEST:
RAMlEST:

ADCfEST:

Test of de LAB MAsTER AD geinstalleerd is en in wat voor machine (ISNElSA)
de kaart is geinstalleerd.
Test of de amtro1e registers correct functioneren.
Test of de counters en de hardware-interrupts good werken. De test op de hardwa
re-interrupts bestaat uit een controle van het controle en status register, de counter
performance en de responsie van het systeem op de interrupts.
Deze routine test de functionaliteit van het DAC-systeem en controleert of het
bijbehorende DMA-proces en hardware-interrupt functies correct werken.
Test de werking van de multiplexer.
Deze routine programmeert de geheugenlocaties die gebruikt worden voor het
channel gain array. Elk:e locatie wordt geladen, uitgelezen en vergeleken. De auto
increment functie wordt eveneens getest.
Test de functionaliteit van bet ADC-systeem. Ook wordt gekeken of het DMA
proces en de corresponderende hardware-interrupts correct werken.

AI deze testroutines zijn uitgevoord op de LAB MAsTER AD. De routines LM_ID, RDWRPOS, COUNTER
en DACTEST leveren geen foutme1dingen op. De routines RAMTEST EN ADCTEST daarentegen, levereu
veel fouten op, die per cyc1us kunnen verschillen. De resultaten van vier testcycli zijn gesommeerd en
opgenomen op de volgende pagina.
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Opgetreden fouten bij de testroutine ADCTEST

Indien een foutmelding optreeclt voor een bepaald kanaalnummer, kan dat virtuele kanaal niet gebruikt
worden. Wordt dit weI gedaan, dan zal de LAB MAsTER AD niet functioneren.

Foutmelding zoals die verschijnt:
Loaded 2 read back °
Last channel 2 did not reset (1 read back)
Last channel 2 did not increment (2 read back)

Andere kanalen die niet werken:

2, 3, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 60,
62, 63, 65, 66, 68, 71, 73, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 123, 124, 127, 128, 131, 134, 135, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 145,
147, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 190, 192, 194, 195, 198, 199, 200, 202, 203,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233,
236,237,240,241,242,244,245,247,249,251,253,254,255

Opgetreden fouten bij de testroutine RAMTEST

Indien een fout optreedt voor een bepaalde RAM-Iocatie, betekent dit dat het corresponderende element in het
channel gain array niet correct functioneert.

Foutmelding zoals die verschijnt:
Ram 3 Read 1 Expected 3
Read 2 after reset for lchan of 3

Andere geheugenlocaties die niet werken:

2, 3, 4, 7, A. B, E, 11, 12, 14, 15, 18, lA. IB, lC, ID, lE, IF, 21, 25, 28, 2B, 2E, 2F, 31, 32, 35, 38, 3B,
3D, 3E, 3F, 40, 41, 46, 47, 48, 4A, 4B, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 5A. 5B, 5D, 5E, 60, 63, 65, 67, 68, 6B, 6E,
6F, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 7A, 7B, 7D, 7E, 7F, SO, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 8B, 8C, 8D, 8E, 90,
91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 9B, 9D, 9F, AO, Al, A2, A4, AS, AS, AB, AB, Bl, B4, B5, B6, B7, BS, BB,
~~M~~~~~~~~~~~m~m~~~~m~~
DB, DD, DE, DF, EO, El, E6, E7, E9, EA, EB, ED, EE, EF, Fl, F3, F4, F6, Fl, FS, F9, FA, FB, FD, FE,
FF
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Bijlage C Stroomschema's van het detectie-algoritme

Nee

NO_MAXIMUM
:=lRUE

NO~AXIMUM

:=FALSE

Ja

Figuur C.l Stroomdiagram van de procedme SEARCH_MAXIMUM

De procedures SEARCH MINIMUM en SEARCH_ARTEFACf verlopen analoog aan de procedure
SEARCH MAXIMUM.
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Vergelijk somple_i
en somple~+l

Jo

RELIABILllY:=1S-1S*(ERRORSjlengte von window)

Figuur C.2 Stroomdiagram van de procedure CHECKJNC_SLOPE_MAX

De procedures CHECK_DEC_SLOPE_MAX, CHECK_INC_SLOPE_MIN, CHECK_DEC_SLOPE_MIN,

CHECK_INC_SLOPE-ART, CHECK_DEC_SLOPE_ART en CHECK_DEC_SLOPE_MAX_MIN verlopen analoog aan de
procedure CHECK_INC_SLOPE_MAX.
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Ja

Nee

Sla gl!\londen maximum op in
Ifjst van verkeerde maxima

Sia gegevens maximum
ap In array FOUNO_TOF

CORRECTJ.lAXIMUM:=lRUE

Kles beste maximum uit
lijst van verkeerde maxima

VerWl"jder gekozen maximum
uit lijst van verkeerde maximo

Nee lRIAI.S:-TRIAI.S+l

Figuur C.3 Stroomdiagram van de procedure FIND_CORRECT_MAXIMUM

De procedures FIND_CORRECT MINIMUM en FIND_CORRECT_ARTEFACT werken analoog aan de procedure
FIND CORRECT MAXIMUM.- -
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Er Is goen reeponsla mal
TOTAL.JlElJABUTY > 7~.

KilOS bale raponsie uil
IIjSl van onbetrauwbare

responales

Figuur C.4
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Incromll'lt
SlNGlL.:TNTCH..1lESPONSES

Zaek boste TOF"-f'ospon.o
ult lijst van anbolrallwbClro

10f"-rllSpOllsles

Verwljdor IIj.ten ¥an OtlbetrouwbClra
maxlma, minIma, arteracten. respansles

en TOr........"""....

Figuur C.s Stroomdiagram van de procedure SEARCH_TRAIN_OF_FOUR
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De routine MBAN_ABSOLUTB_NOISE berekent de absolute gemiddelde ruis. Dit ruisniveau wordt tijdens de
controle van een maximum, minimum of artefact gebruikt. DATEX_VALUFS verwerkt de ontvangen seritHe
data van de DATEX RELAXOGRAPH. De routine CHANGE]ARAMETERS biedt de mogelijkheid om verscheidene
parameters van het algoritme tijdens een run aan te passen. Dit is gedaan omdat het te detecteren signaal
onder invloed van spierverslappende middelen kleiner wordt. De routine DISPlAY_TOFS laat de gevonden
TOF-responsies met de berekende spierverslapping en spiervermoeiing op een grafisch scherm zien, zie ook
figuur C.6. In deze figuur is gebruik gemaakt van gesimuleerde data. De routine DISPlAY_TOFS is hoofdzake
lijk geschreven voor de experimentele fase waarin tijdens een aantal operaties de train-of-four responsies
gemeten mooten worden. ENABLE_COM_l]ORT maakt het weer mogelijk om data van de seritHe poort te
ontvangen.

BII:L.191ULrlIlEI
R.spons. M~ =9~.8
R.spons. M2 =9S.~

R.spon•• M3 =9~.3
R.spons. M4 =55.7

Figuur C.6 Schermlayout bij de routine SHOW]OF bij de weergave van gesimuleerde data

De routine SHOW_TOF is geschikt voor weergave op een EGA- en VGA-scherm. De routine heeft de
mogelijkheid om meerdere TOF-responsies tegelijkertijd weer te geven, maar kan ook iedere TOF-responsie
afzonderlijk laten zien. Door de wisselende amplitude van het signaal, welke kan varieren van ongeveer
10 [V] tot enkele millivolts, is het mogelijk om de verticale amplitude-as automatisch te laten schalen.
Daarnaast wordt de horizontale tijd-as automatisch aangepast aan de gebruikte sample-:frequentie.
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Figuur C.l

I

I SIG~~S I
I

Stroomdiagram van de procedure INlT_DATEX

De procedure INIT_DATEX bevat de routines die aangeroepen moeten worden bij het opstarten van het
spierrelaxatie-regelsysteem. SEARCH_OPERAnON_NUMBER bepaalt hoe de files, die aile responsies van de
patient moeten bevatten, moeten heten. Ret formaat van deze filenaam is DAT_TITI.OOO. DAT staat voor
data, TITI bevat het TOF-nummer van de nde cyclus en 000 bevat het operatie-nummer. Oit operatie
nummer worelt bepaald aan de hand van al aanwezige files in de directory. Zodoende wordt data van
voorgaande operaties nooit overschreven. De routine GRAPH_INIT verzorgt de grafische initialisatie van het
scherm, w~rop de TOF-responsies worden weergegeven. De routine TOF_RESPONSE_INIT bevat de initialisatie
van arrays welke data van goede responsies bevatten. SIGNAlS biedt de mogelijkheid om bij afwezigheid van
een DATEX REU\XOGRAPH meetdata te genereren. Dit is gedaan om simulaties mogelijk te maken voor
controle van het detectie-algoritme. RESET_LABMASTER en INIT_ADC_DMA initialiseren de LAB MAsTER AD.
ENABLE_COM_l]ORT zorgt er tenslotte voor dat seriele data van de DATEX RELAXOGRAPH ontvangen lean
worden.
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Figuur C.B Stroomdiagram van de procedure STOP_DATEX

De routine STOP_ DATEX bevat de routines die aangeroepen moeten worden indien het spierrelaxatie-regelsys
teem wordt beeindigd. De seriele poort wordt gedisabled, het bemonsteren wordt gestopt en de lAB
MAsTER AD wordt correct beeindigd.

Andere routines kunnen
hier uilgevoerd worden

Figuur C.9 Stroomdiagram van de procedure MUSCLE_RELAXATION

Ret programma MUSCLE_RELAXATION is het hoofdprogramma van het spierrelaxatie-regelsysteem. In dit
programma worden ook de routines die betrckking hebben op de regelaar en de schermaansturing aangeroe
pen.
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Figuur C.lO Stroomdiagram van de procedure ASYNCINT

:>J::O_-t M7T"R:-l 1-----------,

START~NG t------..j

De procedure ASYNCINT is een interruptroutine welke aangeroepen wordt a1s de seriele poort van de computer
data ontvangt van de DATEX RELAXOGRAPH. De variabele WPTR boudt bij hoeveel correcte karakters zijn
ontvangen. Er wordt gekeken of de eerste vier karakters, die uniek zijn qua inhoud voor het data-patroon van
de DATEX RELAXOGRAPH, correct ontvangen worden. Ret hele detectie-algoritme is namelijk gebaseerd op de
seriele poort, zie ook paragraaf 6.2. Indien het bemonsteren gestart wordt terwijl de seriele poort bezig is met
het verzenden van data, wordt nu geconstateerd dat het databegin verkeerd is en wordt gewacht op de
volgende cyclus. Indien de eerste vier karakters correct ontvangen zijn, wordt het bemonsteren en het DMA
proces gestopt. De data met de rowe EMG's ten gevolge van een train-of-four stimulatie bevindt zich nu in
de buffer. Indien alIe data van de seriele poort ontvangen is, wordt de seriele poort gedisabled en wordt het
zoekproces naar de EMG's gestart.
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