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Inleiding. 

Binnen de groep Mechanische Technologie en Werkplaatstechniek 

van Prof. Dr. P.C. Veenstra wordt reeds een drietal jaren gewerkt 

aan een geautomatiseerde en volledig teruggekoppelde hartlong

machine. 

Het werk van de afstudeerdere aan dit project in de periode van 

1967 - 1969 droeg ia de eerste plaats een orienterend karakter op 

het terrein van o.a. chirurgie, fysiologie, meettechniek en 

fysische technologie. Op dit moment draagt deze opbouw van erva

ring en kennis bij tot de totstandkoming van bovenbedoelde hart

longmachine ender leiding van ir. H.Medenblik. 

Ook mijn afstudeerwerk droeg zulk een orienterend karakter en be

trof de stroming van bloed langs gaas met grote maaswijdte en de 

zuurstofuitwieseling tussen een gaaatmosfeer en een dunne bloed

laag. 

Dit rapport draagt naar ik hoop bij tot de kennis omtrent gasuit

wisseling en het gedrag van bleed in ee~ kunstlong, 

Het werken aan een medisch-technisch onderwerp houdt in verslag 

uitprengen aan medici en technici. In dit rapport is geprobeerd 

het technisch-physisch aspect voor medici en het mediach-fysiolo

gisch aspect voor technici zo helder mogelijk te behandelen. Dit 

heeft hier en daar zijn gevolgen gehad voor de uitgebreidheid van 

een paragraaf. 

J.A. E . Spaan. 
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Samenvatting. 

Dankzij oppervlakte-actieve stoffen in bloed schuimt bloed bij 

het doorblazen van gas en laat het zich als een vlies opspannen 

in een draadraam. Bij toevoer van bloed boven aan een verticaal 

staand draadraam waarin een vlies is opgespannen ontstaat hierin 

een filmstroming die slechts aan de draden in contact is met een 

vreemd materiaal. We noemen dit een gedeeltelijk vrijstromende 

bloedfilm. 

Dit rapport geeft een fenomenologische studie van en metingen aan• 

vrijstrornende bloedfilmen in gaas met ma aswijdten in de orde van 

cm
2 

en draaddiameter in de orde van tiende millimeters. 

De o
2 

opname door een dunne stilstaande bloedfilm die in recht

streeks contact stond met een gasatmosfeer werd theoretisch be

studeerd. Een gecorrigeerde advancing front vergelijking werd op

gesteld welke een zeer goede benadering leverde van 1 de exacte op

lossing van de vergelijking van diffusie en chemische reactie van 

o
2 

in een stilstaande film van haemoglobine oplossing. 
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I. GEDEELTELIJK VRIJSTROMENDE BLOEDFILMEN. 

1. Orientatie. 

Bloed heeft met zeepwater gemeen dat het gemakkelijk schuimt en zich ·

als een redelijk stabiel vlies in een draadraam laat opspannen. 
I 

Deze eigenschappen zijn te danken aan oppervlakte-actieve stoffen. 

Deze stoffen bestaan uit grote moleculen die twee te onderscheiden 

delen hebben, namenlijk een water aantrekkend- en een waterafstotend 

deel. De energetisch gunstigste positie van daze moleculen iq aan het 

oppervlak; het water aantrekkende deel in het water, het water afsto

tende deel uit het water. Een groot deel van deze moleculen gaat daar

om in het oppervlak zitten. Wanneer het ionen van dit soort moleculen 

betreft ontstaat op deze wijze een elektrische monopool laa g aan het 

oppervlak ( zie fig.1.1 f; , 

101 
- t -no-0-S-O-C,a ~a3 - . -
. IOI 

N~trium laur;yl.~ulfaat 
(octetconfiguratie) 

Figuur 1.1. 

-llllllll 
ee0e0eee 

+ 
+ + t 

+ + 
+ 

lucht 

water 

+ 

Van vele prote!nen en andere biologisch actieve stoffen is het opper

vlakte-actieve gedrag bekend. 

Het is daarom waarschijnlijk dat ook diverse eiwit moleculen in bleed, 

dat in open contact is met een gasatmosfeer, een oppervlakte-actieve 

functie vervullen. 

2. Vloeistofvliezen. 

Dompelt men een draadraam van de vorm als gegeven in fig. 2.1 in een 

oploseing van oppervlakte-actieve stoffen en haalt men dit raamwerk 

zover uit de vloeistof dat de open kant er van gesloten blijft door 

de vloeistof dan blijft een vliea in het raamwerk achter, ingespannen 

door het ,, raam en het vloeistof oppervlak. 

Dit vliee bestaat uit vlieswanden van oppervlakte-actieve moleculen 

met een kernvloeistof van dezelfde samenstelling ala de bulkvloei

stof. 
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Het vliea pecht zich aan het raam dankzij de cohaesie-krachten, bij 
. . 

I ' ' 

de vlies-'bulkvloeistof grens gaan de monomoleculaire oppervlakte lagen 

van beide in elkaar over, zie fig. 2~·b. 

_.,..---
a. Draadraam waarin het lV'lies is 

opgespannen. 
b. Lengte doorJp~d~ t vlieswanden van 

oppervlakte-actie~ moleculen, in 
vloeistof zelfde samenstelling. 

Figuur · 2.1 

c. Vliezen dunnen uit na hun ontstaan en 
hechten dankzij cohaesiekrachten aan 
de rasterdraden. 

De oppervlakte-actieve moleculen of ionen blijven echter achter in het 

oppervlak van het vlies. De enige rnethode voor hen om terug te zakken 

naar de bulkvloeistof is door de kernvloeistof van het vlies. Dit echter 

is in strij d met hun oppervlak1f.e-actief karakter. De vlieswanden als 

zodanig blijven dan ook bestaan. 

Betreft het oppervlakte-actieve moleculen dan zal het vlies bijna zo 

dun warden als de lengte van twee oppervlakte moleculen. Door de nog 

geringe hoeveelheid kernvloeistof is het vlies van structuur veranderd. 

Meestal blijken vliezen van oppervlakte-actieve moleculen niet stabiel. 
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Betreft het oppervlakte-actieve ionen dan kan de vloei s tof in het vlies 

niet blijven wegzakken daar een tekort aan positieve ionen (natrium 

bij het natrium lauryl sulfaat) zou ontstaan. Bovendien, wanneer de 

twee gelijk geladen lagen van de twee vliesoppervlakken dicht bij 

elkaar komen, gaan zij elkaar afstoten. Er ontstaat op deze wi jze 

een krachten evenwicht tussen afstotende coulomb krachten, de zwaar

tekracht en de Van der Waalskrachten in het vlies, waardoor dit 

vlies een stabie l k Arakter heeft. 

De uiterst dunne vliezen, instabiel bij oppervlakte-actieve molecu

len en stabiel bij ionen, worden wel black films genoemd daar zij 

dunner zijn dan ¾ deel van de golflengte van zichtbaar licht zodat 

geen lichtinterferentie-patronen in de film ontstaan in tegenstel

ling tot de nog niet uitgedunde vliezen. Het uitdunnen van vliezen 

kan worden beschreven als een laminaire visceuse stroming tussen 

twee niet starre wanden, zoals bijvoorbeeld ~et wegzakken van vloei

stof tussen twee verticale cellofaanpapiertjes. De vlieswanden zijn 

oak niet star, zij krommen zich gemakkelijk. De druk in de v l iezen 

is, uitgezonderd daar waar de oppervlakken gekromd zijn gelijk aan 

de druk in de buitenlucht. 

Dit uitdunnen is een langdurig proces. De stroomsnelheid aan de vlies

wanden is nul en midden tussen de vlieswanden het grootst. Deze ma xi

male snelheid wordt steeds kleiner naarmate het vli e s dunner wordt. 

Hoe dunner het vlies is hoe langzamer dus het uitdun-proces verloopt. 

Het duurt uren voordat een pas gevormd vlies tot een black film wordt. 

Bij dunne vliezen gaat het uitdampen een belangrijke rol s~elen 

bij het uitdunnen. De kerk nvloeistof verdwijnt dan ook op deze wijze. 

Het verdampen van kernvloe istof en wervel j ngen i n de vliezen k unnen 

de oppervlaktespanning in de vlie swanden plaatselijk beinvloe den 

zodat een vlies kan springen voordat het tot een black film is ge

worden. 

Omdat een.·maar bij benadering voldo ende b eschrijving van al deze 

effecten de omvang van het rapport bijzonder zou doen toenemen wordt 

hiervoor naar de literatuur verwezen. 

Literatuur: Oppervlakte-actieve stoffen lit.1,3 
I 

.Het gedrag van vliezen. lit. 21, 22 en 24. 
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2 .1 Haal t men een draadraam als in fig. 2 .1 ui t een vloeistof waarin geen 

oppervlakte-actieve stoffen zijn opgelost, bijvoor beeld water, dan is 

er in eerste instantie ook een vlies gevormd. Omdat er echter geen 

essentieel onderscbeid is tussen moleculen in bet oppervlak en de kern

vloeistof moet bet uitdunnen van deze vliez en gezien worden als bet in

storten van een stapel knikkers die echter wel door de adbaesie krachten 

bij elkaar willen blijven. Wanneer een watermolecuul zijn plaats in bet 

oppervlak verliest neemt een ander watermolecuul deze plaats in. Dit 

uitdunnen gaat dan veewneller en het vlies is principieel gedoemd te 
/ ..._ 

verdwijnen. (zie fig. · 2.2. ) 

fig. 2.2 

3. Gedeeltelijk vrijstromende bloedfilm. 

@ 
Oo 
0 
0 
0 
0 
0 
00 
00 

0 00 
o ooo 

Wij vervaardigen een vlak net van dunne metaaldraden in een s tar raam. 

Op deze manier warden er borizontaal gezien rijen en verticaal gezien 

kolommen van mazen opgespannen. De draaddiameter is klein ten opzicbte 

van de maaswijdte; wij noemen dit vlechtwerk raster. _,,. ~-

In figuur 3.1 ziet U zo'n raster afgebeeld. 

Wanneer ons raster in bloed wordt ondergedompeld en er vervol g ens weer 

wordt uitgebaald dan beyinden zicb in alle mazen bloedvliezen met een 

dikte die ligt in de zelfde orde van grootte als de draaddiameter van 

het raster. 

Wordt nu dit raster verticaal opgesteld en voert men bovenaan bloed 

toe dan ontstaat een filmstroming (stromend e dunne bloedlaag) van bleed 

dat buiten het gasbloed contact slechts op een beperkt aantal plaatsen 

in aanraking is met vreemde materialen; namelijk de rasterdraden. 
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Deze filmstroming noemen we daarom 'gedeeltelijk vrijstromende bloedfilm'. 

De stroming van bloed ~angs rasters is niet op dezelfde manier te be

schrijven als het uitdunnen van een zeepvlies. De vlieswanden kunnen 

bij het raster nu meestromen omdat steeds ni euwe oppervlakte-actieve 

stoffen warden aangevoerd. De filmwand kan bovenaan de film steeds 

aangroeien. 

rijen mazen 

afmetingen van de mazen in de 

orde van centimeters 

==l=l===tl:==#===l=l===#:==#===___.,.draaddiameter in de orde van 

tiende millimeters 

l 
kolom mazen 

fig. 3.1 Raster 

- -- --------
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II OPSTELLING EN EERSTE BESCHRIJVING VAN DE STROMENDE BLOEDFILM. 

1. Opstelling. 

De opstelling van de gedeel telijk vrijstromende bloedfilm heeft zijn 

plaats gevonden in de kast die door Medenblik en van Duppenis ontwor

pen voor de beproeving van de spons- en bubble oxigenator. (lit.19) 

Deze experimenteerkast bezat reeds een temperatuurregeling die de 

temperatuur tussen 25°c - 39°c binnen 0.3°c constant kon houden. 

Een relatieve vochtigheidsregeling werd in deze kast bijgebouwd 

(zie hiervoor bijlage 3 ) die de R.V. (= relatieve vochtigheid) in het 

bereik van 65 % - 92 % binnen 1 % R.V.constant kan houden. Deze voch

tigheidsregeling is nodig om uitdrogen van het bloed tegen te gaan. 

Een goed beeld van de opstelling geeft foto 1, fig. 1.1. geeft een 

schematisch overzicht van de opstelling. 

Het raster is verticaal in de opstelling opgehangen. Het bovens te 

deel van de verticale rasterdraden zit in de sleuf van het aanstroom

gedeelte. Onder het raster bevindt zich een bloed-opvang- tevens 

afvoerbak. 

Bloed stroomt van boven uit een verzamelbak langs het te beproeven 

raster naar de onderbak vanwaar het bloed met een rollerpomp weer 

naar de bovenbak wordt vervoerd. Een overloop in de bovenbak zorgt 

ervoor dat zich hier niet te veel bloed kan verzamelen en houdt de 

bloeddruk bij de aanstroomlijn van het raster redelijk constant. 

Het volume debiet door de rasters is te regelen met 

1~ de hoogte van het bloedniveau in de bovenbak, in te stellen met 

de overloop. 

2~ een 25 cm.lange kraan. 

3~ de instelbare sleufbreedte. 

Een bak zonder afvoer is aan de normale opvangbak bevestigd. 

Het massa debiet door de rasters kan nu simpel bepaald worden door 

in een bekende tij dsperiode de afvoerbak te kantelen en het af

vloeiende bloed in de tweede opvangbak (zonder afvoer) te verzamelen 

en te wegen. 
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1 . g e d eelteli j k vrrjstrorn ende b loedfilm. 

2 . meet ops t e l l i ng . 

3 . voe di n g vo or l amp j e en J . V.-re Ge l ing . 

4. war mwa t e r bad v o or TI . V.-re g e l i n g . 

5. t empe r a t uurs r e ~e l ing . 

6 . vo e d i n g vo or d e 6 1 - 3V l ic h t gevoe J i ge 

ee l PD wi sselspannings meter. 

Fot o 1 • Ov e r z ic h t va n de opst ell i n g . 
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rollerpomp 

overzichtsschets van de opstelling voor de gedeeltelijk 

vrijstromende bloedfilm. 

fig . 1.1. 

- ----------- -------



Het is mogelij~ de gemiddelde dikte van de stromende bloedfilm ook op 

een dergelijke mani e r te be palen. Tegelijkertijd moet dan de kraan 

dichtgedraaid en de afvoerbak gekanteld worden. Het raster moet 

echter worden meegewogen omdat daarin bloed achterblijft. Dit wegen 

van het raster is wel een omslachtige procedure, daar de experimenteer

kast gesloten is om uitdrogen van het bloed tegen te gaan en moet wor

den ope ngemaakt waardoor de temperatuur- en relatieve vochtigheid 

regeling in onbruik raken. 

2. Starten van de bloedfilm. 

2.0 De methode aangegeven in I.3. om de gedeeltelijk vrijstromende bloed

film te starten is in principe juist alleen in de practijk erg inge

wikkeld. Bij het inspannen van het raster is bloedtoevoer moeilijk te 

verwezenlijken en zouden de vliezen worden beschadigd. Hieronder zal 

beschreven worden hoe in de zojuist beschreven opstelling de gedeelte

lijk vrijstromende bloedfilm werdt gestart. 

De kraan in het aanvoerstuk wordt net zover opengezet dat e en geringe 

hoeveelheid bloed naar h e t rast er stroomt. Een rubber strip ter 

breedte van het raster wordt te g e n de t oevoers leuf van het a a n stroom

gedeelte gedrukt en dan langzaam naar beneden bewogen, maar z6 dat het 

rubber tegen zoveel mogelijk verticale draden van het r as ter blijft -aangedrukt. De bloedvliezen boven in het raster warden nu opgespannen 

door het aanstroomdeel van de opstelling , de verticale draden van het 

raster en de rubberstrip. Passeert het hulpstuk de eerste horizontale 

draad dan neemt d eze draad de vliezen van het rubber over en zijn de 

bovenste vliezen gevormd. De rubberstrip da alt ver~er. Er bestaan nu 

ook vliezen die zijn opgespannen tussen de eers te horizontale draad, 

de verticale draden en het rubber hulpstuk. Passeert het rubber nu de 

tweede horizontale draad dan worden de vliezen weer door deze draad 

overgenomen. Dit gaat zo door tot het hulpstuk de onderste horizon

tale dra ad is gepasseerd. In e nkele mazen is nog geen vlies aanwezig. 

Dit i s het gevolg van het slecht of niet con t act maken van het rubber 

met aan deze mazen grenzende verticale draden of van het feit dat de 

\ 
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bloedtoevoer aan de betreffende mazen onvoldoende was om de groei van 

het vlies bij te houden. In deze mazen wordt alsnog een vli es gespan

nen met een kleiner hulpstukje of gewoon wel met een vinger. In alle 

mazen van .het raster i s nu een vlies gespannen en de bloedfilm kan 

stromen. 

fig. 2.1 

vliezen mede opgespannen 
door het rubber hulpstuk 

Deze vorm van het hulpstuk 
is er omdat anders bloed 
over het rubber naar beneden 
stroomt. 

2.1 Op de wijze als aange geven i n 2.0 lukte het s tarten van filmstroming 

langs raster met draaddikte 0.25 mm en 0.1 mm en mazen met afmetingen; 

1 cm breed en 1 tot 3 cm lang. De pogin g en om op deze wijze filmstro

ming te starten mislukte langs rasters met draaddikte 0.25 mm en mazen 

van 2 cm breed en 2 cm lang. In de mazen werden wel vliezen gevormd 

doch deze gingen alle binnen een halve minuut na vormin g stuk. 

Hierbij moet wel vermeld warden dat het starten van de vliezen met 

geopende experimenteerkaa_t dus met l a ge relatieve vocht i gheid in de 

omgeving van de vliezen gebeurde. De armgaten die tijdens exp erimen

ten toegang tot de experimenteerkast geven liggen onguns tig om bij het 

starten van de vliezen goed bij het raster te kunnen komen. He t is 

mo gelijk dat een groot vlies gevoeli ger i s voor uitdrogen -dan een 

kleiner vlies, hoewel hier geen reden toe is wanneer het mechanisme 

van de vliesvorming is zoals beschreven in h e t vorige hoofdstuk. 
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Een andere vraag is, hoeveel tijd h ebben oppervl a k t e-a c tieve molecul en 
·, 

of ionen nodig om hun positie aan h e t oppervlak in te nemen ? 

Wordt een raampje u i t de vloeistof omhoog geha a ld z oals b e s c hre ven 

in het eerste hoo fds tuk, dan hecht de mono-molecula ire laa g di e a a n 

h~t vloeistofopp ervlak i s , z ich aan het raampje (z i e bi j v. lit . 1 

blz. 196). 

Bij het starten van de b l oedfilm zoals in 2 .0. omschreven moe ten de z e 

mono-moleculaire lagen nog g evormd warden. 

Bij het s t a rten s p elen da n ook we l lic ht v e r s c hi jnselen een r ol d i e a an 

g ewone opper v l akt e-s ~a nning van een vloeistof z onder mono-mol eculai r e 

laag moeten warden g eweten, h et effect d us wat in h 9t v ori ge ho ofdstuk 

par. 2 .1 werd vermeld. Het uitdunnen van de z e v l i e z en z o u we l e en s l ang

zamer kunnen gaan bij smalle mazen da n b i j b r ed e ma zen door de i n vloed 

van de v erticale dra den. Bi j de v ert i cale draden i mme r s hebb en de ne t 

ontstane vliezen een verdikkin g . Bij brede maze n hebb en de z e v e rdikkin

gen minder i n vloed in h e t c entrum van de mazen dan bi j s mal le mazen . 

Door het langzamere ui t dunnen va n de vliez en i n smalle maz en hebb en de 

oppervlakte a ct i eve moleculen of i9nen meer t i j d om hun pos it ie i n he t 

opp e rvlak in te nemen (zie fig. 2.2) 

Deze startverschijnselen zijn nog niet systematisc h b estud e e r d zodat 

hierop in dit verslag niet verder wordt ingega an. 

1/ / 1/ 1/ 
1/~ 1/: ~ / / / 

vooraanzicht 

• " Q I hori zontal e doors nede 

b ,rede maas smalle maas 

f i g. 2.2 



Beschrijving van de gedeeltelijk vrijstromende bloedfilm. 

Voor deze qualitatieve beachrijving van de bloedfilm worden drie soor-

ten films t roming onderkend en wel die optreden bij: 

1~ laag debiet; debiet 0.01 cc/sec/cm 

2~ redelijk groot debiet; debiet tussen 0.02 en 0.06 cc/sec/cm 

,-! groot debiet; debiet 0.06 cc/sec/cm 

Deze debi etcijfers gelden voor rasters met een draaddiameter van 0.25 

mm en maaswijdte van 1 bij 1 cm. 

3.1 ~aag debiet. 

De bloedfilm is erg dun, haast doorschijnend. De stroming is erg 

rustig, er zijn geen bewegingeh aan het oppervlak waar te nemen. 
l-

Na verloop van~ 15 minuten zijn er mazen waarin de film nog dunner 

wordt en waar, zo te zien, de film niet meer stroomt. Dit zelfde 

gebeurt dan ook met de mazen lager in de kolom daar logischerwijze 

de z e ook geen bloedtoevoer meer k r ijgen. Dit stoppen van de bloed

toevoer aan een maas kan het gevolg zijn van slechte bevochtiging 

van een horizontale draad zodat de stromin gsweerstand hier over erg g root 

is. Het bleed hoopt zich op boven zo'n horiz6ntale draad en wordt dan 

door langsliggende mazen afgevoerd (zie fig. 3.1) die daardoor iets 

dikker warden. 

Uitgezonderd ' boven de mazen waar vrijwel geen vloeistoftransport meer 

is, bes taat er geen bloedtransport tussen naastliggende mazen. De 

verticale draden zijn goed zichtbaar. 

;};geen bloe~ 

de verticale 
draden zijn 
normaal goed 
zichtbaar 

h orizon tale 

doorsnede 

verticale 

doorsnede 

fig. 3.1 

1/~ '/ / 1/P, ~ 
1/~/ /1/// ~/4 
YI!! / ~ ~ / / 

, 
dun vlies 

het bloed stroomt langszij af 

--------- ---- ---------~ 
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3.2 Redelijk groat debiet. 

De film is niet doorzichtig. Op het eerste gezicht is de dikte van de 

bloedfilm in de zelfde orde van grootte als de draaddiameter. Bij 

meerdere plaatsen is er wel bloedtransport tussen naast elkaar liggende 

mazen. Op deze plaatsen zijn de verticale draden met bloed bedekt. Wel

licht is dit te wijten aan een kleine kromming 1n de horizontal~ draden 

waardoor het bloed niet recht n~ar beneden stroomt maar iets zijwaarts 

wordt afgebogen Het spont~ne uitdunnen van de bloedfilm in verscheide

ne mazen zoals in 3.1 werd geeignaleerd treedt niet op. Het bloedopper

vlak is tamelijk rustig. Slechta hier en daar is een kleine ribbeling 

in het filmoppervlak te constateren bij die yerticale draden waar de film 

maar een klein contactoppervlak met deze draden heeft. Boven de horizon

tale draden treedt een sterke verdikking van de film op die aan de 

stromingsweers tand van deze draden moet warden geweten. 

1'4 -
horizon tale 
d0orsnede 

3.3 Groot debiet. 

elecht contact van de 
bloedfilm met de 
verticale draad 

verti~-a:l,r d:oorsned e 

fig. 3 .1 

ribbeling in oppervlak bij 
slecht bloed-draad contact 

De bloedfilm lijkt nu erg dik, dikker dan de draden van h et raster. 

He t bloed stroomt nu ook langs de verticale draden n aar beneden. De 

bolling van de film bij de horizontale draden is nu minder uitge

s p roken dan in 3.2. In de meeste mazen is h e t oppervlak over de 

ge hele breedte van de maas geribbeld • 

horizon tale 
doorsnede 

. 
ribbel 

J•t~oed- -.\ 
opp • 

• 
verticale 
doorsnede 

fig. 3 .2 

vooraanzicht 
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Dit kan een gevolg zijn van een slechte kruising van de verticale 

draden met de horizontale draden aan de hoeken van een maas.De krom-
/ 

ming van het vlies bij deze hoeken wordt dan te groot (zie fig. 4.1) 

Een andere mogelijkheid is dat een van de draden niet helemaal 

s c h oon is.Wanneer de vliezen uitdunnen hechten zij aan een ander deel 

van de draad dan bij stroming van de film, (zie figuur 4.2) Dit is 

z eker het geval bij de horizontale draden. Immers hie r is eigenlijk 

geen sprake van opspanning van een vlies als de film stroomt daar een 

dikke bloedlaag over deze draden komt. De cohaesie verschijnselen aan 

deze draden zijn van minder belang. 

soldeertin 

hor. 
draad 

verticale 
----draad 

kromming van een 
vlies bij een 
slechte kruieing 

fig. 4.1 

A B 

fig. 4.2 

A is de aangrijpingslijn bij 

stromend vliee 

Bis de aangrijpingslijn bij 

stilstaand vlies. 

Wordt de bloedaanstroming ond erbroken, doch niet zo lang dat te veel 

vliezen in de mazen zijn gesprongen en anderzij ds toch zo l a ng dat de 

vliezen goed zijn uitgedund en wordt daarna weer bloed toegevoerd, 

dan herstelt de filmstroming zich. Het duurt echter wel enige tijd 

voorda t de film er weer zo homogeen uitziet als voorheen. Blijkbaar 

moeten eiwitten die door het uitdunne~ van karakter zijn veranderd 

eerst nog worden afgevoerd.- Er zijn zelfs mazen waarin slechts in een 

g edeelte de film zich herstelt. In het andere gedeelte blijft een dun 

vlies achter dat geen stromingsverschijnselen vertoont. Blijkbaar is 

daar ter plaatse de film zo dun geworden dat te weinig kern vloeistof 

in de film achterbleef waardoor een structuur wijziging van het vliee 

is opge treden. Er is een verbintenis ontstaan tussen de twee vlies

wanden die niet meer door aanstromend bloed kan worden verbroken • 

• • 
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III DIKTE-METING VAN DE GEDEELTELIJK VRIJSTROMENDE BLOEDFILM. 

1. Inleiding. 

Informatie over het stromingspatroon van de film is te verkrijgen uit 

dep..aatselijke dikte van de film. Immers wanneer het debiet door de 

film bekend is dan geldt: 

/1_ 
,~ 

'''1.. 

J J 
breedte van dikte van 

het raster de film 

waarin ¢ = debiet 

v = snelheids component in de zz 
richting 

wanneer de film homogeen verdeeld is 

fig. 1.1 
over het raster; 

I 
breedte van dikte van 

een ma.as de film 

waarin N = aantal bloedgevulde mazen in 

het raster die horizontaal gezien op een 

lijn liggen. 

Verder geldt; 

/ vz(x,y,z) dx = vz (y,z). d (y,z) 

dikte van 

waarin 

de film 

d(y,z) de filmdikte is als functie van yen z 

; (y,z) de gemiddelde snelheid is van de film,gemiddeld 
z 

over de dikte van de film. 
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Wanneer d(y,z) =d(z), dit wil zeggen dat din de y richting niet 

(of weinig) varieert, dan kan de snelheid n og gemiddeld worden over de 

breedte van een maas; 

J v ( y , z ) • d ( y , z ) dy = v ( z ) • d ( z ) • Br 
z z -

breedte 

van de maas 

zodat voor de gemiddelde snelheid in de z-richting van de film de 

vol g ende ui t drukking geldt: 

v (z) = ¢/(1.d(z). Br} 
z 

Waarin alle grootheden bepaald kunnen worden. 

1.4 

Het is noodzakelijk de dikte van de film en v (z) te weten om te voor-
z 

spellen hoe lang het bloed dat boven aan het raster wordt toegevoerd 

moet stromen c.q. hoe lang het raster moet zijn, opdat dit bloed vol

doende z uurstof uit de gasomgeving heeft opgenomen om verzadigd te zijn. 

Het berekenen van verzadigingstijden van eed bloedfilm wordt in het 

volgende hoofdstuk behandeld en de toepassing hiervan op de gedeeltelijk 

vrijstromende bloedfilm in hoofdstuk IV. 

De gemiddelde dikte van de vrijstromende bloedfilm, ma ar dan gemiddeld 

over het gehele raster, is te bepalen door de bloedinhoud van het raster 

t e wegen en dit resultaat te delen door het totale oppervlak van het 

r as ter (soortelijk gewicht van bloed is ongeveer = 1 gr/cc). 

Buiten de geringe informatie die hieruit is te verkrijgen stuit deze 

met hode ook nog op practische bezwaren. (zie par. II. 1) 

Voor mijn afstudeerwerk werd gekozen voor locale diktemeting langs 

o ptis che weg. De lichtabsorbtie in een klein vlekje van 1 bij 1 mm 

va n de film werd gemeten zodat inderdaad ge~proken kan worden van 

plaatselijke diktemeting. 
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2. Meetprincipe. 

2.b Bet afnemen in intensiteit van een lichtbundel die door bloed gaat is 

afhankelijk va n de concentratie lichtabsorberende moleculen en de con- · 

c e nt ra tie verstrooiende centra (bijv. de erythrocieten) in het bloed 

alsmede van de afgelegde weg van de bundel door het bloed. Wilde dikte 

van een bloedfilm bepaald kunnen worden door de lichtverzwakking van een 

lichtbundel te meten die door de z e filmgaat, dan moet ofwel alles over 

de interactie van het gebruikte licht met het bloed bekend zijn ofwe l 

door ijk ing de lichtverzwakking als functie van de afgelegde weg van de 

bundel door het bloed. 

Voor dit laatste werd gekozen daar de interactie van wit licht met bloed 

erg gecompliceerd is. 

Deze ijking moet wel minstens iedere meetdag gebeuren daar het bloed 

van verschillende runderen betreft en dan liefst nog enige malen per meet

dag omdat het bloed bij buitenlichamelijke circulatie van s t ructuur ver

an d ert, door bijvoorbeeld heamolyse. Haemolyse is het afbreken van de 

rode bloedlichaampjes in het bloed. 

2 .1 De betrekking tussen lichtverzwakking en de door het bloed afgelegde weg 

va n de bundel werd bepa ald door een met bloed gevulde ijkwig. 

De z e ijkwig ziet er als volgt uit: 

In een houder warden twee zeer vlakke, langwerpige, planparallelle glazen 

plaa tjes geklemd. De glazen plaatjes worden aan de beide uiteinden op 

a fstand g e houden door messingstripjes van verschillende dikte. De hoek 

die de twee glazen plaatjes met elkaar maken is globaal bekend uit de 

di kte van de gebruikte stripjes en de afstand va n de draagpun t en. De dikte 

van de wigvormige 
J "'d1 

' (x)_ d d1_ d, 
a - l - S 

fig. 2.1 

.x 

door de plaatjes wordt opgespannen bij de 

draagpunten is ook bekend. Dit bete

kent dat door interpolatie de dikte 

van de wigvormige ruimte op een 

willekeurige afstand va n de 7, e steun

punten, als functie van deze nfstand 

bekend is (zie fig. 2.1). 

Wigh oek en wigdikte op een willekeurig referentiepunt zijn beter te 

be pa l en op een nauwkeurig meetinstrument. Zie hiervoor par. 

I --
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De ijkwig is te gebruiken in een single- en double-beamopstelling. De 

i jkin ge n worden beinvloed door absorbtie van het lieht door glas (rood 

l ieht ) en de lieht refl eetie aan op tisehe grenslagen die gevormd warden 

door media met vers e hillende brekingsindiees. Deze invloeden z ijn klein 

en werden v e r wa a rloosd. In bijlage ~ wordt een berekening ge g even van 

de gro ott e-orde va n de ze fout. 

2 .2 De sin gle-beamopstel ling bestaat in prineipe uit een liehtbundel waa r

van de intens ite i t wordt gemeten door een liehtgevoelige eel die is 

opgen omen in een eleetronisehe sehakeling. De z e s e hakeling geeft een 

meet s panning af die een maat is voor de intens i teit van de invallende 

bun del. Deze s pann ing wordt gemeten met een spannings meter. 

-ji-----+-----1) ~~,______,-0 
ijkwig fotoeel 

fig. 2.2 

electronische 
schakeling 

spannings
meter 

Bij de ijking van de opstelling wordt de wig loodrecht op de lichtbundel 

ge z et. Door de wig in de bundel te verplaatsen kan de meetspanning tegen 

de bloedfilmdikte warden uitgezet in een ijkgrafiek. 

Da a rna wordt in plaats van de ijkwig de bleedfilm in de lie h t weg ge

plaa t st. Wanneer verder niets is veranderd aan de liehtweg geeft nu de 

mee t s pannin g via de ijkgrafiek de dikte van de bloedfilm. 

Zoa ls in 2.0 reeds - werd opgemerkt moet de ijking tijdens het meten enige 

malen me t vers b l eed uit de epstelling warden herhaald. 

2.3 Bij de double-beamepstelling zijn er t wee lieht bundels van gelijke 

i nt en s it eit die beide op gelijke lichtgeveelige eellen vallen. In 

lic h t bundel A wordt de te meten bloedfilm geplaatst en in lieh tbundel 

B de i jkwi g d i e nu eontinu met bleed uit de e ps telling wordt doorstroomd. 

Door midde l van een ehepperschij! werdt, wanneer bundel A op z ijn licht

c e l val t, bundel B onderbroken en omgekeerd. De meetspanningen uit eel A 

en eel B worden bij elkaar opgeteld. Dit resulteert in een spanning met 

een geli j k - e n wisselspannin gseemponent. Deze wisselstroomeomponent wordt 

g eme ten met een wissel stroommeter. 

Zon d er b l oe dfilm en i j kwig in de liehtwegen is de wisselstroomeomponent 

nul . 
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Is nu de wisselspannin gscomponent ongelijk aan nul wanneer bloedfilm en 

ijkwig in hun respec t ievelijke lichtwegen zijn dan is d e z e nul te krijgen 

d oor de bloedgevulde ijkwig loodrecht op bundel B te verpla atsen, voorop

gestel d natuurli jk dater een plaats is in de wig waar de bloedfilmdikte 

gelijk i s a an die i n l icht weg A. De dikte van de bloedwig waar bundel B 

deze pass eert is gelijk aan de dikte van de bloedfilm in bundel A. 

We no emen de double-beamops t elling in balans wanneer bij gelijke absorbtie 

in wi g en bloedfilm de wisselstroomcomponent nul of minimaal is. 

bloedfilm 

ijkwig 

chopper 

t 
fotocel 

l 
elect 

wisselspannings
meter 

Ue, 

bundel B wordt nu onderbroken en bundel A doorgelaten 

u 

I I C C 

s u p er p ositie van UA en UB. l\U=O wanneer de l~chtverzwakking in A en B 

ev en groat is. 

2 . 4 He t double-beamprincipe heeft het voordeel dat de dikte van ~de bloedfilm 
., 

r ech tst r eeks word t geme t en ; de t e mperatuursin vloeden op de lichtgevoelige 

cel len en de lic htfl uctuat ies in de lic h tbron, wanneer de ~e de ~A lfde is 

voor A a ls voor B, hebben geen invloed op h et mP. etresultaa t. 

Bov endi e n kan bij dit pr i ncipe nauwkeuriger warden gemeten dan met het 

singl e - b eampr i ncipe omdat bij het inste l len een gevoeliger meetinstrument 

kan warden g ebruikt. Daarbij komt dat herhaaldelijk ijken bij de single

beammethode een tijdrovende a a ngelegenheid is. 

Aan d e hand van de metingen aan ijkwig en bloedfilm zal nogmaals de 

double -beamme t h ode en single-beammethode met elkaar warden vergeleken 

niet vanui t de principiile~ maar vanuit de practischeJhoek. 
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3. Meetopstelling. 

3.0 De elementen die gezamenlijk de lichtwegen vormen ziJn gemonteerd op een 

aluminium blok dat langs twee verticale ronde staven (~ 14 mm) kan warden 

ge transporteerd door middel van een schroefas. De twee verticale staven 

zijn weer gemonteerd op een platform dat over twee ronde staven (¢ 40 mm) 

kan warden getransporteerd, ook weer door middel van een schroefas. 

Me t deze installatie kan de plaats waar de lichtbundel door de bloedfilm 

gaat nauwkeurig warden ingesteld zodat de dikte van de bloedfilm als func

tie van yen z ( z ie fig. 1.1) kan warden bepaald. 

De ops telling werd zo ontworpen dater twee lichtwegen tegelijk gemonteerd 

k l•nden warde n , dit voor toepassing va n het d ouble-beam principe. 

De ontworpen double-beamopstelling bleek door moeilijkheden die niet alle 

voo r zien waren, geen succes. 

Met de single-beamopstelling werden ori~nterende metingen gedaan aan ijkwig 

en bloedfilmen. 

In deze paragraaf zal de double-beam en single-beamopstelling warden 

bes proken. In de volge nde paragraaf zal warden ingegaan op de ondervon

den problemen van de double-beamopstelling. 

3.1 Double-beamopstelling; continue ijking. 

I n fig. 3.1 z i jn de lichtwegen van de double-beamops telling getekend. 

De gloeidraad van een lampje (Philips A5 Type 6103R) wordt 2:1 afgebeeld 

op bloedfilm en ijkwig via een stelsel va n s ~ie gels en lenzen. Deze af

beeld in ~en warden weer via spiegels en lenzen 1:2 afgebeeld op een 

lichtgevoelige eel. Door een chopperschijfje warden de lic h tbundels 

periodiek onderbroken (50 maal per seconde) zodat steeds slechts een 

lichtbundel op de lichtgevoelige eel valt. Voo r dat er bleed over het 

r ast er en door de wig stroomt warden de beide lichtwegen in balans 

gebracht met behulp van diafragma's DI en DII. 

Als wisselspann i n gsmeters werde n gebruikt een oscilograaf en een buis

voltmet er Philips GM 6012. 

3 .2 Single-beamopstelling , niet continue ijking. 

I n dit geval wordt slechts lichtweg A gebruikt. Deze lichtweg wordt 

dan eerst geijkt met een wigvormig cuvet dat daarna uit de lichtweg 
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1 . g edeeltelijk vri j strome nd e bl o e d film . 

2 . alumi nium blok voor v ert ic aal transport 

va n de lichtnegen . 

3 . l enzen licht ~eg 1 • 

4 . l enzen lic ht weg 2 . 

5. t kn i g sin glebeam ops te l l in ~ . 

6 . ijkwig d oublebearn ops tell i n g . 

7 . 61 - SV, lic htgevoelig e eel. 

8 . c hoppe r s ch:~fj e. 

Foto 2 , d etail opnam e van d e meetops telling . 
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word t g enomen. De chopper wordt bij de z e methode toch gebruikt omdat dan de 

donkers t room van de lic h tgevoelige eel niet wordt meegemeten. 

4. Pr ob lemen me t d e d ouble-beamopstelling. 

4.0 In ee r s te instantie leverde de geometrie van de opstelling een probleem 

z oals h et u i trichten van de lichtwegen waa ronder vooral het onder iden

tieke omstand igheden laten inva J len van de beide lich tbundels op de 

lichtgevoelige eel. 

In tweed e ins tantie was er het probleem van ni et identieke lichtabsorbtie 

in de lichtwegen waarbij niet volledig vast i s komen te staan of dit mede 

te wijten is geweest aan een slechte g eome t rie dan wel alleen door licht

abs orbtie van lenzen en/of spiegels in de opstelling. 

Voor he t uittesten van alle mogelijkheden en het eve n tueel ombouwen van 

de opst elling ontbrak de tijd. 

4.1 De lichtgevoelige eel moet in ons geval aan de vol gende voorwaarden 

voldoen. 

1. vold oend e gevoelig zijn in het rode en infrarode eedeelte van het 

s p ectrum 

2. het gevoelige oppervlak van de eel moet ofwel groter zijn, ofwel 

kleiner z ijn dan de doorsnede van de opvallende lichtbundels, doch 

liefst groter 

3. de lichtgevoelige eel moet een chopperfrequentie van 50 hertz goed 

kunnen v olgen 

4. de lichtcel moet niet gevoelig zijn voor een variatie van 10° in de 

hoek van inval van de lichtbundel. 

C>IIPl2 

V • 

I 
fig. 4.1 

IA ; ,o 1/. 

De opstelling werd uitgeprobeerd met 

een licht ge voelige diode Type OAP 12 

in de schakeling van fig 4.1. 

De diode is in de sperrichting ge

schakeld. Valt nu licht op de diode 

da n komen er l a din gdragers vrij 

zodat de spers troom groter wordt. 
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Het gevoelige opp ervlak van de diode was 1 mm2 groat, de afbeeldin p,en 

va n de gloeidraad op de diode ha dden de afmetingen van 2 mm bij 2 mm. 

Deze verhouding en z i jn niet optimaal. De riehtingg~voeligheid van de diode 

waste groat. Vooral dit laatste veroor zaakte moeilijkheden in de op

st elling. De diode voldeed verder aan eisen 1 en 3. 

Door oms tandigheden kwam pas later een loodsulfide lieht gevoelige weer

sta nd Type 61 SV ter besehikkin F, . Deze we erstand wordt op de z elfde manier 

gese hakeld als de OAP 12 doeh met R = 1 Mn. De weerstand van het load

sulfide is afhankelijk van de hoeveelheid geabsorbeerd lieht. De 61 SV 

heeft een gevoelig o ppervlak van 36 mm
2 

en voldoet verder a an alle boven

g enoemde eisen. 

De afmet i n g en van de weers tand waren eehter te groat om h em z r,nder meer 

in de opstelling te gebruiken. 

Bet li j k t mi j wenselijk wanneer de double-bea mops telling tot we r~ en moet 

warden gebraeht twee half doorlatende spiegels te gebruiken, een voor het 

spllt sen van een bundel in tweeen en de tweede om beide bundels weer samen 

te voegen nadat zij respeetievelijk door wig en bloedfilm zijn gegaan. 

Het niet symmetriseh zijn van het glasomhulsel van het lampje (zie foto 

2) speelt dan ook geen rol meer. 

4. 2 Versehil in absorbtie door beide liehtwegen. 

Beide liehtwegen warden in balans gebrae h t bij een l age gloeispanning van 

h e t lampje. Heeft het lampje een hoge gloeispanning dan straalt het te 

fel zoda t de liehtgevoelig e eel in zijn ver zadigingsgeb i ed is en de 

gevoeJigheid van de eel verloren gaat. 

Werd nu in beide liehtwegen een z elfde kleurfilter gebraeht dan waren de 

beide liehtwegen weer uit balans. 

Di t versehijnsel kan als vol gt verk laard warden: 

We nemen daartoe aan dat het lampje sleeht s twee liehtkleuren uitstraalt, 

een rode en een groene. Wanneer de len zen en/ of spiegels i n beide lich ~

wege n anders absorberen dan vers chilt de in t ens iteitsverdel ing over de 

1:leuren in de beide liehtwegen bij de liehtgevoelig e eel. Met de diafrag

ma 's wordt eehter zo geregeld dat de meetspannin~ teng evol ge van lieht

bun del A gelijk is aan die van bundel B. De meetui t slag tengevolge van 

bundel A is dan bijvoorbeeld voor 50% te wijten aan het rood en 50% aan 

h e t groen in het lieht, bij Bis dit dan bijvoorbeeld 30% rood en 70% 

green. 
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Wordt nu in beide lichtwegen een filter geplaatst dat het groene licht 

voll edig d oorlaat maar het rode voor 50% absorbeert dan wordt de meet

spanning bij bundel A met een kwart verlaagd maar bij B maar met 15%. 

roo~I 

Sptc/,u,., A 

~ °/o_too _-!_ -::_or,:/6-

"-'-<'] ,, f. /l-#1. cl 

fig. '1 ·1 

rec,./ ,,ot"' 

5 p u/,u .... (3 

De spiegels in de opst elling waren aluminium opgedampte oppervlakte spie

g els. In beide lichtwegen waren er evenveel. Het is ·mogelijk dat 

enkele spiegels beschadigd waren waardoor de?.e selectief licht zijn gaan 

absorberen. 

Ee n a ndere mog elijkheid vormen de lenzen. In het gebruikte licht zit 

vrij veel infrarode en rode straling. De gebruikte lichtgevoelige elemen

t en waren juist gevoelig voor dit deel van het spectrum. De absorbtie

metingen bij bloed gebeurden ook voornamelijk in het rode en infrarode 

gedeelte van het spectrum, het groene licht wordt vrijwel geheel door het 

bleed geabsorbeerd. Glas absorbeert ook in het infrarood. De lenzen in de 

t wee lichtwegen waren van een vers c h illend merk, dus wellicht verschil 

in s oor t g l as, maar ook van vers c hillende dikte. 

Werd in lichtweg A een glazen plaatje van 5,5 mm geplaatst dan was de 

meetspanning lager dan bij een plaatje van 4 mm. in de lichtweg. De 

len zen in lichtweg A waren 11 mm en die in B 5 mm dik. Het is daarom zeer 

waars chijnlijk dat in eerste instantie het diktevers chil in de lenzen 

oorzaak was va n de moeilijkheden. 

5. Me t ingen aan de ijkwig. Single- of double-beamopstelling? 

5 .0 De d ikte va n de ruimte ingesloten door de glazen plaatjes van de wig 

werd b epa ald door de dikte van de gehele wig te meten en op dit meet

r e s ultaat de dikte van de glazen plaatjes in mindering te brengen. 

De dikte van de glazen plaatjes uit de ijkwig werd als functie van de 

pl aat s gemeten op de verticale Abbe. Fig. 5.1 geeft de z e me e tre s ultaten 

weer. De dikte van de wig als func ti e van de afstand tot een referentie-
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punt op de wig, werd gemeten op de horizontale Abbe. Fig. 5.2 g eeft 

deze me etresulta ten weer. Geconcludeerd mag worden dat de op pe rvlak te 

van de plaatjes vol d oende glad zi jn en het verloop van de wigd ikte 

bes chreven k a n worden zoals aangegeven in f ig. 2,1 

5 .1 In fig . 5 .3 staan ijkcurven d i e g eme ten ~ijn met de sin gle - beamopstelling 

en met de 0AP12 als lichtgevoelig element . Lan gs de vertica le a s staat 

uitge zet de meetsp~nning, langs de h oriz ontale as de dikte van de bloed

l a a g in de wig ter plaatse van lichtdoorval. 

He t ijkcuvet · was hier een doorstroomcuvet. De krommen v,erden Met tu .s sen 

pozen van drie kwartier opgemeten. In de tussentijd bleef continu vers 

b lo e d door het cuvet stromen. 

In fig. 5.4 zijn de ijkk:rommen gegeven die werden gemeten me t d e 61 SV 

als lichtgevoel ig element . Het c uve t stroomde bij de ~e ijk ing en niet 

do or. Verdere explicatie i s ge g even bij de figuur. 

5 . 2 Het aantal ijkingen is g ering. Meerdere 'duurproeven' z oude n moeten 

worden genomen om een gerechtvaardigde bes l is s ing te kunnen nernen over 

we l of niet ee n double-beamopst ellin g . Uit de g e g evens die zi jn ver rne ld 

in fig. 5.3 en 5.4 mag wel geconcludeerd worde n dat b ij me ting en aa n 

blo edfilrnen met een dikte tu s sen de 200 en 350 ~ m e en ijkine om de drie 

kwartier voldoende lijkt om de dikte va n de vr~ j s t romende bloedfilm 

binnen 10 tot 20Mm nauwkeurig te k unnen b epa len . In dit geval is een 

d oubl e-beamops t elling geen noodzaak. 

Nauwkeuriger metin g en en metin g e n a an fil men die dunner zijn dan 200µ m 

of dikker dan 360},lkunnen wellic h t beter me t een do ub le-beamopst elling 

wo r d en gedaan. 

Moet de dikte van d e strome nd e bl oe d film nauwke ur i ger da n 5 ~ m bepaald 

worden dan dient ook rekenin r; te worden g e h oude ll me t lichtre fl ec t ies 

a a n h et lucht-glas gr ensvlak. Zi e hie rv o or bi jlage ~ 
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Meet res ultaten . 

Twee series metin p.; e n werden gedaan met de single -b eamo p s tellinc; aan film 

s t roming me t r a s te rs va n d r a ad met e en d iamet er van0 . ? 5 mm en maasgroot-

te van 1 cm bij 1 cm . Bij de eers te meetserie was de OAP 12 lichtgev oelige 

diode in de ops telling . Bij de ~e meti n g en werd getrac h t na te ga a n of e r 

v eel verschil wa s in d e d i kt e van d e bloedfilm in d e vers c hillende mazen. 

He t r aster telde 23 kolommen bloedvoerende maz en naa st elkaar. Van het 

raster werd en een aan tal rijen van 10 naa st elkaar liggende mazen doorge-

meten. Tabel 1 en 2 geven de z e meetresultaten . De h okjes i n de t a bel geven 

t e vens d e ond e rlinge posit ie van de doorgemeten mazen aan . 

In i ed ere maas afzonderlijk is de filmdikte weer e en functie va n d e pla a ts. 

Als meetpunt in ieder e maas werd daarom het midden g enomen . 

tabel 1 

debiet in het raster 0 . 2 cc. / sec. / cm. de dik.ten zijn opge~e v en in Afro 

.. 
gemiddel-_ maas coor -

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 dinat en de d ikte d V 

0 22 0 280 240 280 2~ 5 205 2 10 260 265 225 240 281 

I 

2 240 270 280 2 10 260 210 258 2Lt5 275 255 250 251 

4 260 210 290 290 300 190 2 40 195 250 230 245 401 

6 235 2 10 270 240 240 188 220 250 252 253 235 30 

tabel 2 

debiet in het raster niet bepaald de dik t en zijn opgcge ven in .,um 

.. 
gemiddel-_ maascoor -

0 1 2 3 4 5 6 7 8 din a ten d e dikt e d s 
V 

0 290 195 280 290 290 220 210 240 210 247 351 

2 25 2 225 270 253 225 225 240 260 235 244 131 

4 220 275 2 40 300 275 237 275 260 22 0 255 26 
\ 

1 . • • 
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Bij d e tweede ser ie me ting en wer d d e 6 1 SV 

a ls l i c h tgevoeli g e l ement g ebr u i kt . Dez e 

metin g e n ha dd e n tot doel enig e i nf o rma t i e 

te k r i j g en ov e r 

1 . de d i kte van d e bJ oe dfi Jm al n funct i e 

van h e t d ebi e t en 

2 . het dikt eve rloop van de bloedfilm binnen 

een maas. 

a d 1 . Hi e rto e we r d bij 3 deb i eten de 

dikt e va n 10 naas t e l kaar liggende ma zen 

gemeten i n 2 i 3 ri jen ender e lkaa r. ~ eder

om wer d en d e d i kte bepaling en g e da an in 

het c en trum van d e mazen. 

De d i k te van de mazen a f z ond erl ijk l agen a l l en binnen + 45 ..JU va n de gemid

delde waard e. 

Tab e l 3 gee f t de dikt e van d e b loedfilm als func t ie van h e t debiet. 

ad 2 . Tabel 4 g eeft h e t di kte pa t r o on aan i n twee mazen. De s n el he id van 

d e f ilm we rd b e rekend door het debiet te delen door de 'gemiddelde d i k t e ' 

va n de f i l m. Ui t t abel 4 bli j k t e c h ter h oe s ter k d e g emidd e lde d i k te kan 

va rie r en . 

tab e l 3 

debie t g emidd el de ge middelde s ne l -
c c/ se c / cm dikt e in .,um he i d in cm/ s e c 

0 . 117 205 5 .7 

0 . 254 240 10 .7 

0 . 675 290 27 .0 

tab el 3 a. 

wa n nee r v=O in d e f i lm da n hoort 
bij het deb i et bi j de d i k t e h e t 
d i kt e in .JJm de b i e t i n cc / sec /en: 

3 60 0.027 

480 0 .034 

68 0 0 .106 

Op de betekenis van d e z e t a b e l 

z a l in de vol gen de para gr a af 

word en teruggek omen. 
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Tab el 4 

Dikte verloop van de bloedfilm in twee mazen bij hetzelfde debiet van 

0. 675 cc/ sec/cm. 

, , 
maas een maas twee 

coordinaten 
in de maas y • 

y 

2mm 4 6 8 d 2 4 6 8 d 

•i: 330,um 315.um 318.um 308.um 316.um 

f 
280um 250.um 265,um 370.um 29 1Alm 

266 270 265 260 265 225 190 200 290 226 

6 230 232 22 5 215 225 6 220 205 22 0 290 233 

7 265 250 242 245 25 0 

8 groter dan 400 8 300 245 250 380 296 

Bij alle bloedfilmdikten die in tabel 1, 2 en 4 zijn g e g even ho ort de 

ve r melding da t d e z e al he t re s ultaat z ijn van een middeling. De meetspan

ning vertoonde bij de meeste metingen fluctuati es die via de ijkgr a fieken 

terug te rekenen zijn tot variaties in de fil mdikte in de orde van 5...u tot 

10 .u. 

De s tandaard afwijking s beh oren de b i j de gemiddel de dikte a ls a an g e g even 
V 

in tabel 1 en 2 is al s vol g t ged efinieerd: 

s 
V 

n 
._ (. --d)2 =. L-1 a. 

l.= l. 

n-1 

waarin d . de diktes zijn die gebruikt 1werden bij het berekenen van den 
l. 

n= aantal meetresultaten die werden gebruik t in de berekening van J 

Bij d e interpreta tie va n de stan daa rd afwij k ing moet voor z ichtigheid 

word en b etracht. Imme r s de standaa r d afwi j k ing i s gedefinieerd voor fluc

tua t ies in de meetres ultaten bij een steekproef waarbij tus sen de z e fluc

tuati es geen verband bestaat. In en s geval best aa t er echter wel verband 

tuss en d e d iktes in naa stliggende kelemmen van het raster. ~erdt een kelom 

dunn e r dan verwerk t de z e kelem minder bleed. De n a as tliggende k elemmen 

moe t en dit bleed verwerken en worden daarom dikker. Op de interpretatie 

van d e stan daard afwijking van d e meetresultaten werdt in dit verslag 

nie t verder ing ega an. 

\ 
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7. Na d ere beschouwing van de meetresultaten. 

Het a ant a l me t i n ~e n a a n d e g e d e el tel i j k vr i js t romend e blo edf i lm i s gering . 

Ve r gaa nd e con c l usi es ov er he t ~ed r ag va n d e g edee l teli j k vri j st romende 

b l oedf ilm z ijn daarom ni e t te f or mul eren . Vo ora l h et ontbr eken van meet

r esultat en a an b l oedf i lmen l angs r ast ers me t d r a a dd i a me t e rs anders dan 0 . 25 

mm is e en gemi s om de invloed op d e bloedfilm van zwaartek r a c ht, oppervla k

t espanning en s chuifspanning en aan de ras terdraden t e b eschrijven. 

Een va n d e b e l a n grijkst e conc l u s ies over d e a a rd va n d e s t r omi n g die 

geformu l e erd mag worden a a n de ha nd van d e me t i n g en i s de vol c e nd e: 

De st roomsnelhe i d va n d e bloedfilm in d e maz en, de r ast erdraden uitge

zo n d e rd, i s nerge ns nul. Het ware mo gelijk dat in he t midden van de film, 

of a an de fil mwanden di t het g eval was. 

De ze conclusie is te trekken uit tabel 3 en 4 en ui t meet- en rekenresul

t a t en van b loeds t romin g langs een vlak ke p laat. (lit. 

Bij f ilmst r oming langs een vlakke p laat bes taa t er e ven wich t tussen de 

s chuifspannin g en in de vloeistof en de zwaartekr a cht. Het blijkt da t de 

fi l m over de gehele plaat een constante dikte heeft. Het snelh eidsprofiel 

i n d e film i s parabolisch met v = 0 aan de wand (v = de snelheid van de 

f i lm a l s f unctie van de plaats) en dv/ dx = 0 aan het vloeistof-lucht 

grensvlak. Zie fig. 7.1 

v als functie van x 

.,, .. o 

st rome nde blo edf i lm 
l a n gs ver t ic a le plaat 

fig. 7.1 

x=O 
symmetrie vlak 

s t romende bloedfilm 
t ussen t wee verticale platen 

Bi j vl oeis t ofs t roming ten g evol g e van de zwaa r tek r a c h t tussen t wee even

wij~ig e v ert i c a le p l at e n met niet al t e g ro t e ond e rl i nge a f ~t a n d, zal h et 

s t romin ~spro f iel s ymm e t risc h z i j n t en opz ichte van een vlak even wijdig 

aan b e i d e pla t en en me t geli jke a f s tan d t ot h en. 
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De snelheid van de vloeistof is weer nul aan de wanden e n uit de symmetrie 

volet dat dv/ dx =0 in het s ymmetrievlak (zie f ig. 7.1 ) 

Wan neer nu twee vert i cale plat en me t identieke films t romin g (dus film 

even dik e n zelfde snelheids pro f iel) op een afsta nd 2.d (d=dikte va n de 

films t roming l a n gs een plaat) dan r aken d e filmen elkaar en z ijn de lucht

v l oeistof grensvlakken verdwenen. Wanneer nu de druk over de gehele film 

niet verand ert, vera n dert aan de formele besc hrijving van de filmstroming 

niets omdat dv/dx in het raak vJak, c.q. symmetrievlak nul i s en er geen 

ext r a schuifspannin~en optreden. 

o .of 

O . ol 

o.ooS' 

' 
....... 
"' ....., 

o .ooS o.o, o .o, 

fig. 7 .2 

I ( . )'IJ (ll)'I-. e=<;. fl 

o./ o. r l . o 

verband tussen 
filmdikte en 
debiet bij 
stroming langs 
een 
verticale plaat 
c ei~. 2 a) 

Ui t de reken- en meetresultaten van filmst romine van bloe d l ~n ~s een 

verti cale plaat kan bepaald warden h oe groat het debiet van vrijstromende 

film bij een bepaalde dikte of h oe dik de film bi j een b e pn~ld d ebiet 

zou moeten zijn wanneer de strooms nelheid i n hct mi dden vnn het vlies, 

of aan d e wand en n ul was. Dit laatst e bij b en a dering omdat de wanden van 

d e film niet s t ar zijn en b ij de st romin g tuss en twee platen wel. 

Deze ber e kende waarden voor d bij gemeten debiet en voor he t debiet bij 

gemeten dikte staan vermeld in tabel 3a. Zij wijken zeer veel af van de 

geme t en waarde. 

Ook de vorm van de bloedfilm i n d e mazen, zie tabel 4, duidt er op dat 

v JO in het midden van de film. Immers dit is de z elfde randvoorwaarde 

a ls die bij films troming langs een verticale plaat, de film zou dus oak 

overal e v en dik moeten zijn. Hierbij moet er wel rek ening mee warden 

geh oud en dat de ma z en n iet erg la n g z ijn en d e hori~on tale d r a a d boven 

een maas do or het hele maas zijn invloed kan hebben op het filmprofiel. 
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Het verbinden van conclusies aan de tabellen 1 en 2 is rn oeili jker. 

Dcze meetresultaten schij n en te 1)e vestigen da t transport tussen naast 

elkaar liggende mazen voorkomt. Het dikker worden van de film in een 

v erti cale ri j mazen gaat gepa ard me t he t dunne r worden van de film in 

naast liggende maze n . Er lijkt geen significant v ers chil in dikte te 

bes t aan , bezien over het deel van het r aste r dat werd doorgemeten. Uit 

observat i e met het blote oog lijkt dit wel te geld en voor be t gehele 

r aste r (zie bijv. foto 1). 

He t i s daarom waarschijnlijk dat de stroming langs het raster op te vatt en 

is a ls de periodieke herhaling van de stroming tussen twee h orizontale 

draden . Er bestaat dan dus een evenwicht tussen schuifkrach ten in he t 

bl e ed , de zwaartekracht en de o ppervlaktespanning in het g ekromde opper

vl ak. Het is waarschijnlijk dat in de stromende film langs h et raster 

een snelheids gr a dient bestaa t in de richting loodrecht op de f ilm. Hier

op wi jst de sterke toename van het debiet bij relatief geringe toename 

van de filmdikte (vergelijk fig. 7.2) 

In hoofdstuk V zullen de meetresultat en gebruikt worden bij de berekenin

g en van rasteroppervlak en volume inhoud wanneer de gedeeltelijk vrij

st romende bloedfilm zoals ze i s doorgemeten zou warden toegepast in een 

kunstl ong. Daa r het orienterende berek eningen geldt en er nog zo weinig 

ov e r het snelheidsprofiel bekend is zullen we in dat hoofdstuk de gedeel

telijk vri jst romende bloedfilm benaderen do or een vrijstromende bloedfilm 

(geen rast erdraden) zonder snelheidsgradient loodrecht op de film. Da a rna 

zal de invloed van enige snelheids profi elen in deze film op de o2 uitwis

seling van deze film worden bestudeerd. 

\ 
\ 
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I V. ZUURSTOFUITWISSELING TUSSEN BLOED EN EEN GASATMOSF~ER 

1 . Inleiding. 

Aan een kunstlong in functie wordt evenals aan de menselijke long in 

functie veneus bloed toegevoerd. Het veneus zijn van het bloed bete

kent voornamel ijk dat no g maar 60% van de maximale o
2
-bindingscapa

citei t van het haemoglobine in bl oed is bezet en dat zoveel CO
2 

in het 

bloed is opgen omen dat de PCO ervan 46 mm Hg groot is. Dit l aatste 

betekent dat de co
2
-druk van 

2 
een gnsatmosfeer die met dit veneuse 

bloed in evenwicht is 46 mm Hg bedraagt. 

Zowe l kunstlong als menselijke long moeten de zuurstofverzadiging van 

he t heam ogl obine minimaal op 96% brengen en de PCO verlagen tot 40 mm 
2 

Hg. 

De menselijke long besta at uit een sterk vertakt ste~sel van alveolen, 

dit zij n capillaire aderen waarvan de aderwand rechtstreeks in contact 

is met de lon ggassen, waardoor een groot contactoppe rvlak van bloed met 

l onggassen wordt gecreeerd. 

I n een kunstl on g bestaat er dikwijls rechtstre eks conta ct tusse n bloed 

e n een ga satrnosfeer; soms ook zijn ze beide gescheiden door een me mbraan. 

I n de U. S . A. werkt men op dit moment aan een fluid-fluid oxigenat or. 

Bloed wordt in contact gebracht met een vloeistof met hoge o
2 

concen

trati e en lage PCO. Beide vloe istoffen zijn slecht mengbaa. r of do or 

e en me mbraan gesch~iden. (lit. 31 ). 

In een kunstlong, te bouwen met het principe va n de g edeeltel ijk vrij · 

strorn ende b l oedfilm bestaat er rechtstreeks contact tusse n bloed en een 

gas atmosfeer . In dit hoofdstuk wordt de o
2 

uit wisseling · v an een niet 

stromende vlakke en overal even dikke bloedfilm bestudeerd. In het vol

g ende hoofdstuk zal, uit gaande van deze studie, de o
2 

uitwisselin g tus

sen een gasatmosfeer en een stromende bloedfilm worden b 8zi en. 

2 . ~;1nmerkingen over concentraties en zuurstofverzadiging. 

In dit rapport worden z ov e el mogelijk de eenheden meter, seconde n, gram 

e n g rammolecuul (gmol) ge bruikt; c.q. in product me t 10P met p = 1, 2 ,3, •• , 

- 1,- 2,-3, ••• Volgens Avog adro is een gmol van een stof gelijk aan 

6, 061023 mol e culen van di e stof. 

Ve rde r komt een gmol van een stof overeen met M- gram v an die s t of waar

in ~ het molecuulgewicht is van die stof. 

Met de concentra tie van een st of X, aange duid me t ~ ] i n c en v l oe i stof 

~o r d t in di t verslag bedoeld het a antal gmol v an X per liter v l oeistof. 

\ 

\ 



- 46 -

In beschrijvingen van en berekening en aan de gasuitwisseling van een 

long of kunstlong zal in dit verslag geen gebruik worden gemaakt van 

de uitdrukking"de partiele gasdruk in het bloed" zoals in de fysio

logie gebruikelijk is. Bedoeld wordt dan de partiele gasdruk van gas 

X in een gasatmosfeer waarmee het bloed in e venwicht is. 

De omrekening van de partiele gasdruk van een stof X naar de concen

tratie in gmol/.l. gaat volgens de wet van Henry 

waarin h een evenredigheidsconstante voorstelt. 

2.1. 

Voor zuurstof is h = 0,2'?5.103 atm liter/gmol wanneer PX is uitgedrukt 

in atmosfeer en h = 1, 'fa,/ (mm Hg 1 /gmol) wanneer PX uitgedrukt is in 

mm Hg. Deze waar den van h gelden bij een bloedtempe ratuur van 37°c. 

In de fysiologische literatuur zijn nog de volgende uitdrukkingen voor 

de concentratie van haemoglobine in bloed of haemoglobine oplossingen 

gebruikelijk; 

-" gram haemoglobine per cc vloeistof" 

-"cubiekecentimeter haemoglobine per cubieke centimeter vloeistof". 

Hierme e wordt bedoeld het aantal cc zuurstof van 76 cm Hg en o0 c 
welke kan worden gebonden door het haemoglobine aanwezig in een cc 

van de beschouwde vloeistof. 

Ook komt men de uitdrukking tegen; 

- "cc gas per cc bloed" waarmee wordt bedoeld het aantal cc gas van 

76 cm Hg en o0 c dat per cc vloeistof oplost. 

Voor het werken met grammoleculen pleit niet alleen een standaardise

ring van eenheden. Schrijver dezes gelooft cat het werken met gmol het 

inzicht in water zich werkelijk in het bloed of andere vloeistof af

s peelt vergroot. Uiteindelijk zijn he t moleculen die met elka ar reage-

ren. 

Onder de zuurstofverzadiging S van bloed of haemoglobine oplossing 

wordt in dit verslag verstaan; 

aantal gmol o
2 

gebonden aan Haemoglobine/1 
s = 

maximaal aantal gmol o
2 

dat door Haemoglobine kan warden gebonden/1 

De [oJ zal in het vervolg ook wel met C warden aang eduid. 

3. Een s tilstaande bloedfilm in c ontact met een zuurstof atmosfeer • . 

3 .1. Probl eemstelling. 

Ben stilstaande bloedfilm met een zuurstofverzadiging van 60% (even-
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wichtsdruk van o
2 

in gasatmosfeer die grenst aan de bloedfilm 

= 31 mm Hg) wordt op tijdstip t = 0 plotseling in contact gebracht 

met een gasatmosf'eer met een P0 ~ 100 mm Hg. Getracht wordt een 

wiskundige beschrijving te geve~ van de zuurstofverzadiging als 

functie van de afstand tot het bloed-gas grensvlak en 1 de 

tijd. Ook wordt bekeken de gemiddelde verzadiging in de bloedfilm 

als functie van de tijd. 

3.2. Beschrijving van het diffusieproces. 

Nadat de P
0 

in de gasatmosfeer is verhoogd, diffunderen o
2 

molecu

len de bloe&film binnen. 

Door de concentratiegradient in de x-richting (zie fig. 3.1) dif

funderen de moleculen verder het plasma in. 

We bezien nu nog slechts de diffusie van o
2 

moleculen in segment A 

uit fig. 3.1. 

b lo e d 
X 

erythrocie ten 

•.~o
2 

moleculen 

R.B.L. 1 

·segment A 

gas 

doorsneden v a ~ een 

erythrociet 

fig. 3.1. Bloedfilm in contact met gasatmosfeer. 

Een gedeelte van de segment A binnen gekomen moleculen diffunderen 

R.B.L.1(Rode Bloedlichaampje of Erythrociet) binnen, het andere ge

deelte diffundeert door het plasma langs R.B.L. 1. Bij het binnen 

d i f funderen van een R.B.L. moet de membraan-weerstand van de eel

wand van dit R.B.L. worden overwonnen. 

De o
2 

moleculen die in R.B.L. 1 zijn gearriveerd worden voor een 

g root g edeelte door het aanwezige haemoglobine (in het plasma is 

vrijwel geen haemoglobine aanwezig) gebonden totdat de maximale 

bindingscapaciteit van dit haemoglobine in de gehele eel is heEet. 
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De b inding van de o
2 

moleculen binnen de R.B.L. houdt de diffusie 

van de o
2 

moleculen binnen R.B.L. 1 in de x-richting op. Hier

door ontstaat nu een [o2Jgradient in de z- en y-richting zodat nu 

ook vanuit deze richtingen o2 R.B.L. 1 binnendringt. Zo wordt ook 

de o
2

- diffusie d oor het plasma in de x-richting opgehouden. 

De lengte van de pij ltjes in fi g . 3.2 geven een indruk van 

verloop behorende bij het boven omschreven proces • 

- - .... -- -- - - -... - ◄ -c=: 3 - - - - - -- --- -- -
[02] :in segment A zonder [02] i n s e p;mpnt .\. me t 

TLB.L R. B. T.,. 

De l e ng t e van een pijl t j e is evenredig met de [o 2 ] te r plaatse. 

fig. 3.2. 

Wanneer R.B.L. 1 volledig of beter vrijwel volledig is verzadigd 

met zuurstof dan s peelt het verder geen andere rol in het diffusie

proce s dan die van diffusieweerstand . Deze weerstand v erschilt iets 

met die van ~et plasma door het v e rschil in samenstelling van het 

plasma en de celvloeistof en door de celwand. 

Het v erdere di ffusiep roces ga at a naloog . 

De d iffusie van zuurstof uit de gasatmosfeer n aa r de R.B.L.'s in 

de menselijke long verschilt me t de boven gege ven beschrijving. De 

a lveole n hebben een zodanige vaatwi jdte dat de R.B.L.'s er al s het 

ware doorheen warden geperst . Diffu~ie van zuurstof door het plasma 

wordt daardoor tot een minimum bepe rkt. 

fig . 3.3. Erythrocieten in longcapillair. 
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4. De bloedfilm benaderd als een vloeist offilm waarin haemoglobine 

homogeen is verdeeld. 

4. 1. Het ops tellen van een exacte wiskundig e beschrijving van de o
2 

op

name door een dunne bloedfilm is niet doenlijk. Door mensen die al 

theoretisch werk verrichtten aan de gasui twis s el i n g als KREUZER , 

ROUGHTON, THEWS , MO CHIZUKI en anderen wordt de uitwisseling door een 

vereenvoudigd model voorgesteld. De bloedfilmwordt beschouwd als een 

vloeistoffilm zonder erythrocieten waarin haemoglobine homogeen is 

verdeeld. 

Dit model gaat g oe d op wanneer we de o
2 

opname door een enkele 

erythrociet bekijken, zie bijv. fig.3.3, en bij b enaderi n g v oor een 

dikkere bloedfilm waarin weer vele eryth rocieten zijn. 

De wiskundige beschrijving van de o
2 

uitwisseling tussen een gas

atmosfeer en een film van haemoglobineoplossing is experimenteel te 

testen. Met name KREUZER en ROUGHTON hebben veel experimenten met 

filmen van haemoglobine oplossingen gedaan. 

Met ingen van verzadigingstijden bij o2 uitwisseling tussen een o2 
atmosfeer en bloed, erythr ocieten in Ringeroplossing en haemoglobine 

oplossing onder gelijke omstandigheden gedaan door de reeds eerder 

gen oemde experimentatoren en o.a. ook MARX geven in eerste g rove be

nadering gelijke resultaten. 

4.2. In dit verslag zal de moeilijkheid van een exacte wiskundige beschrij

ving van de o
2 

opname door de erythrocieten worden verme den en wordt 

de bloedfilm benaderd door een film van haemoglobine oplossing. 

Zelf s om op overwegingen van ruimtelijke ordening van de erythrocieten 

enige conclusies te trekken over de nauwkeurigheid van boven voor

gAs telde benadering is niet eenvoudig. Wellicht in de eerste ~l aats 

al omdat nauwelijks va n enige ordening kan warden gesproken. 

Om toch enig idee te krijgen van verhouding~n v an diffusiewegen door 

p l a sma en door erythrocieten dienen de volge nde berekeni nge n: 

4. ~. De e rythrocieten warden in gedachten in een regelmatige orde ge

p) aa tst en de g roott e van de dan optredende interstitiele ruimten 

berekend . Voor deze berekeningen zijn de volgende gegevens noodza

kelijk. Opgemerkt moet worden dat deze gegevens slechts gelden voor 

mannenbloed. 
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47 

87 ...u3 

8,5 .,u .!. o, 41 .,u 

R.B.L. dikte (max) 2 ,4 .,u .!. 0 , 13 .Al kleinste dikte 1 .,u + 0,08 

R. B. L . eoneentra tie 5 ,4
10

6/mm3 

oppervlakte 163 ...u2. 

0n der de haematroeiet wordt verstaan dat percentage van het totale 

blo e dvolume dat door de R.B.L.'s wordt ingenomen. 

De vorm van een R. B. L . werd r eeds in fi g . 3 .1 getekend. 

We denken ons nu in dat de R.B.L.'s met hun g rootste doorsnede in 

dichtste pakking in vlakken zijn geordend, welke vlakken weer even

wijdig liggen aan het ga s-vloeistofgrensvla k van de film. 

De di c h t st e pakking van c i rkel s in een vlak is de zesomringin ~. We 

voeren daarom een "elementa i re eel" in welke een reg elma tig zeshoekig 

basisvlak h eeft die de cirke lvormige doorsnede van de erythroeiet 

omv a t en e en dikte heeft g elijk aan de grootste dikte van de erythro

e i et (zie fi g . 4.1). 

n . zP.s omr ingj n 1; 

0 
Fig. 4 .1. 

b . eleme n tai re 
eel 

cir kel met Rtraal r 
opperv lak V'ln basis 

? 
== 3, 465 r ·· 

d 

v olume- ele
ment V 

,; 1 o P. d f i 1 m 

Daa r met deze elementaire cellen een ruimte voll e diG is te vullen 

kunnenwe meteen de g r ootst mogelijke h uematoeriet voor mannenbloed 

be r ekenen waarbij de R.B.L.'s onvervormd blijven. 

g rootst mogelijke h a ematoeriet = 
volume een R.B.L. - - --------1 · 100 = 5'8 volume elem entaire ce 

We b e z i en nu een volume-elem ent V uit de bloedfilm die de vorm en het 

basisvlak heeft van de elementaire eel doeh een dikte d = dikte van 

de film. Het basisvlak i s wee r evenwijdig aan het bloed-ga s g rens-
,...--
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vlak. Het volume V van dit element is (zie fig. 4.1): 

V = oppervlak basis • d = 63,s.d 

Daar de haematoeriet 47 is wordt v a n dit volume 47% door R.B.L.'s 

i ngen omen. Het tot a te R.B.L. volume van Vis dan 1s,e.d 
Het volume van een R.B.L. is 87 .,u~ in V zijn o,3'4 .d R.B.L. 's a a n-

wezig. In de film zijn nu dus o,~J.i • d vlakken aanwezig(34 per 100 .um)., 

We bezien nu een nieuwe elementaire eel, die weer maar een R.B.L. 

b evat, met groter basis oppervlak doeh met vorm en dikte van de oude 

elementaire eel. De nieuwe elementaire eellen l a t e n we de hele ruimte 

van de film vullen. De erythroeieten raken elkaar dan met hun grootste 

vlakken. 

De film is nu d/2 nieuwe elementaire cellen dik. Het volume van de 

nieuwe elementaire eel is nu 

Volume elementaire eel= volume R.B.L •• 100/haematroeriet = 185µ.. 

Het oppervlak van het basisvlak wordt dan .92,3 .,u... 

De zeshoek omspant dan een eirkel met straal; 

2 r = 2 o, 6 

r = s-, 16 

Fig. 4.2 geeft dit alles in beeld weer 

d i ff usi"'weg T 

+ . . 7 
r,- r1.r:i , vriJ we , nll ee n <1 0or 

a . 

Fig. 4.2. 

dif fus iewe rc TT 

eerst door nlasma, dan 

n a s de c P. l in 

\ 
\ 
\ 
\ 

b. ni r-1 1·:•e P. 1 Pmen
t;1 j "'e eel. 
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5. De vergelijking voor diffusie en chemische reactie voor een film van 

een homogene haemoglobine oplossing. 

5.1. Probleemstelling. 

Tot aan het tijdstip t = 0 is de vloeistof in evenwicht met een gas-

atmosfeer. De zuurstofverzadiging 

zadiging ) en de [o2] = C
0

• 

van de film is S . 
l. 

(= initiele ver-

Het in evenwicht zijn van de film met de gasatmo r,feer betekent dat 

er geen netto o
2 

overdracht plaatsvindt van de film naar het gas en 

omge k e erd. Op het tijdstip t = 0 wordt de P
0 

in de gasatmosfeer 

verhoogd. Aangenomen wordt nu ook dat [ o
2
] 

2 
in een infinit~ simaal 

dun laag je aan het oppervlak in evenwicht is met de nieuwe samenstel

ling van de g~satmosfeer. Deze[o2J wordt verder aangeduid met c1 • De 

o
2
-druk g~adienten in de gasatmosfeer warden daarom verwaarloosd. 

Door het homogeen zijn van de vloeistoffilm v i ndt er voor t > 0 

slechts o
2 

diffusie plaats in een richting en wel die loodrecht op 

de film. 

5. 2. Opstelling van de vergelijking voor diffusie en chemische reactie. 

Vo or de eenvoud bezien we voorlopig een vloeistoffilm die is nange

b r a cht op een vlakke plaat zodat er slechts een contact oppervlak 

tussen bleed en gas bestaat. 

volume-e l e ment V 

0 

vloeis t of - gas 
gr P.n svlak . 

F ig. 5.1. Vloeistoffilm in c ontact ~et een gasatmosfeer. 

We nemen in de vloeistoffilm twee vlakken A en B die evenwijdig zijn 

aan en op een afstand x respectievelijk x + Ax liggen van het 

grensvlak. Van deze vlakken beschouwen we weer een deeloppervlak 0 
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zodanig dat 0 van A loodrechte projectie is van 0 van Ben o~g e

k ee rd. Door de twee oppervlakken O en vlakken afstand 6 x word t een 

volume-element V bepaald met inhoud V = O. Ax. 

Voor het aantal gmol 0~ dat per tijdseenheid vlak A resp. vl ak B ,_ 
door 0 passeert kunnen we met behulp van de eerste wet van Fick 

schrij ven; 

¢ = -D.o. ( ~c) en¢ =-D.o. ( ~ex) 
X u X X X+ AX 

X+ AX 

waarin D = diffusieconstante (m2/sec) 

() C [ 02] gradient in de vloeistof (gmol/m3) ~x = 

¢x = aantal gmol per tijdseenheid vlak A door 0 passeert (gmol / sec 

¢X+ AX = II " II II " B II 0 " 
Het aantal gmol o

2 
dat in het tij dselement At in V achterblijft is; 

(¢ - ¢ ) • At = 
X X+ AX 

D.O. 

Deze gmol leiden tot een verhog ing van de [ o
2
J ( de hoeveelheid 

physis ch opgeloste o
2

) en tot een verhoging van de zuurstofverzadi

ging van het haemoglobine in het element V. 

We kunnen daarom schrijven; 

(¢ - "' ). t.t = ( ~C + 4.b. AS). 0 • Ax 
X ""x+ AX 

waa rin t. C = toename van de [ o
2
J in het volume-element V 

6S = toename van de zuurstofverzadiging in V 

b = concentratie haemoglobine in V 

4.b omdat ieder haemoglobine molecuul vier o
2

mol e culen 

kan binden (zie par.?). 

Comb inatie van 5.2 en 5.3 levert de volge nde v e rgelijkine; 

AC t:. S (~)x-t-AX- (~) >C 
(At+ 4.b. At) • 0 = D.O. 

b X 

Jn de l i.miet voor ~x -.O en ti.t ...+O leidt dit tot de gezochte ver-

geli jking ; 
dC ~s bt + 4.b. Tt = D. 

Bij v e rgelijking 5.5 behoren drie randvoorwaarden welke afhankelijk 

zijn van het gestelde probleem. 

II 

5.2. 
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Uitgaande van de voorwaarden als gesteld in 5.1 en de beperking ge

maakt in het be g in van 5.2 komen we tot de volgende randvoorwaarden; 

1. C(O,x) = C voor t = 0 
0 

2. C(t,O) = c1 voor t ~o 

3 . ( ~ C) = 0 voor alle t (¢x = 0 voor x = d) Tx 
x=d 

Is de vloeistoffilm aan beide zijden in contact met eenzelfde gas

atmosfeer dan kunnen we de bloedfilm in twee gedeelten splitsen 

waarvoor dan weer bovenstaande randvoorwaarden gelden. 

Of de combinatietijd van de reactie zuurstof-haemoglobine een rol 

s peelt of niet komt in vergelijking 5.5 tot uitdrukking in de term 

5.6 

4. b. ( ! !) . De reactie van o2 met haemoglobine is een evenwichtsreactie. 

Speelt de combinatietijd geen rol dan is de reactie altijd in even

wicht en bestaat er een eenduidig verband tussen Sen C. Er is dan 

t e schrijven; 
oS 

Tt • 
~s 

Speel t de combinatietijd wel een rol dan moet voor "'TI een ander 

verband met Cent gevonden worden. Zie hiervoor par.? en 11. 

6. I nv l oed v a n de chemische reactie op het diffusie proces. 

Door vergel i jking 5.5 op te lossen warden [o~ en de o
2 

verzadiging 

als f unctie van x en t bekend. 

De totale concentratie o2 , C + 4.b.S, (zie ver~ . 5.3) is dan ook be

kcnd als functie van x en t. 

Deze para~raaf geeft een qualitatief beeld van 
C1+1i•b . 

als functie 

v an x en t bepaald door de oplossing van vergelijking 5.5 met de rand-

voorwaarden uit 5.6. Daartoe worden drie gevallen bekeken: 

1 . er is geen haemoglobine in de oplossing, 

2 . er i s wel haemoglobine in de oplossing doch de combinatietijd 

speelt geen rol en 

3. er i s h ~emoglobine in de oplossing en de combinatietijd speelt wel 

een rol. 

6 .1. Geen haemoglobine in de oplossing. 

Vergelijking 5.5 reduceert dan tot de tweede wet van Fick (b = O). 

\ 

\ 
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Het verloop van C ... i{-b--.-9-- als functie van x op het tij dstip t = t
1 C1 • "'· b 

is te vinden in fig. 6.1 kromme a. 

o-S-

o., 

a. 
b. 

C • 

geen haemoglobine 
wel 

' ' 
wel 

' ' 

s = c,." 

in de vloeistof 

' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' 

combinatietijd 
geen rol. 
combinatietijd 
wel e e n rol. 

Jr• J 

Fig. 6.1. Een qualitatief beeld va n de oplossing van 

vgl. 5.5. trjdstip t =t 1 • 

6 .2. Wel haem oglob i ne in het bleed doch de combinatietijd is te verwaar

lozen. 

speelt 

speelt 

l: i.bb > · als functie van x op het tij dstip t = t 1 is dan van de vorm 

als kromme bin fig. 6.1. Voor x = x 1 heeft de vloeistof nog zijn 

initiele verzadiging terwijl voor x = x
2 

het bloed reeds vrijwel ver

ze.digd is. Het verloop van kromme b is met behulp van fig. 6. 2 te 

be gr ijpen. Water stroomt hier naar een groot watervat ,dat in segmen

ten is verdeeld, alle segmenten warden beurtelings gevuld. 
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Fig. 6.2. Water stroomt een bak ve r deeld in segmenten binnen. 

De " Advanc ing Front theori e" ofwel de theorie van het voortschrijdende 

f ront i s gebaseerd op aanname van een scherp onderscheid tussen het 

r eeds geoxige neerde bloed en het nog te oxige neren bloed. 

Op deze theorie wordt nog in par.8 teruggekomen. 

6. 3. Er is haemoglobine in de oplossing ma ar de combinatietijd moet in 

r ekening warden gebracht. 

Ten t ij d e t = t
1 

zal. C _. '4· b-~ een funct i e van x z:ijn overeenkomstig 
c, -1- "· b 

k romme c i n f ig . 6 .1 

Het verl oo p v a n kromme c is te b egri j p en uit de analog ie v a n dit pro

blee m met fi g . 6.3. Op het watervat u it fi g . 6.2 is nu een rooster 

aangebra cht. 

Fi g . 6. 3. Als in fig . 6.2 doch nu is een rooster over het vat 

a an gebracht . 
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7. De r eactie van o
2 

met haemoglobine. 

7. 1. Evenwicht tussen [o2J en s. 
Haemoglobine heeft een molecuulge wicht van 64.500. Dit grote mole

cuul is ruwweg t e verdelen in v i er gelijkwaardige delen, aange

duid met Hb. Ieder Hb deel bezit een Fe-atoom dankzij welke dit 

deel een o
2 

-molecuul kan binden • 

.!!.: en haemoglobinemolecuul (Hb 4) kan dus vier o
2
-moleculen binden. De 

r eacties van Hb 4-of gedeeltelijk met o
2 

verzadigde Hb 4-moleculen 

met zuurstof zijn evenwic h tsreacties. Bij constante pH, tempe-

r a tuur en druk bestaat er dan ook een eenduidi g verband tussen de 

o
2 

verzadig ing van het haemoglobine ( S ) en de [oJ in bleed of een 

h a em og lobineoplo ssing . Dit verband g rafi s ch uit gezet geef t ee n S

vormige kromme, de zogenaamde verzadig ingskromme. 

Fig . 7.1 ge e f t een verzadigingskromme bij pH = 7,4 en t = )7°C . 

Over h et reactie proces van zuurstofbinding door hnemoglobine is nog 

n ie t veel exact bekend. O.a. het bestaan van tus s enverbindine en van 

zuurstof en Hb4 is niet aangetoond. De qualitatieve interpretatie 

v a n me e tresultaten betreffende deze reactie verloopt volgens theorien 

die noe steeds b e rusten op hypothesem.Hieronder warden enige hypo

th e sen en de daaruit voortkomende wiskundige beschrijvingen van het 

o
2

- Hb
4 

rea ctieproces vermel d . 

ADAIR (!1,zr lit. 30 ) b e schouwde de volgende vier deelreacti e s; 

Hb4 + o
2

;:: Hb 402 met evenwichtsconstante K1 

Hb 4o2 + 02~ Hb4o4 
II " K2 

Hb 4o4 + 02~ Hb4o6 " " K3 

Hb4o6 + 02~ Hb4o8 " II K4 

Voor deze vier reacties kunnen de volgende vier evenwichtsrela ties 

worden opgeschreven; 

[Hb4(o2 = K; x = 1,2,3,4. 
X 

Uitgaande van de definitie van de o
2
-verzadig ing van haemoglobine, 

zie par. 2 , en gebruik makend van de formules 7.2 komt men dan 

tot de volgende betrekking tussen S en C; 
I 

' 
\ 
\ 



- 58 -

s = 

Met een goe de combinat ie van de vier constanten is de S-vorm van 

de verzadigin g s kromme g oe d te beschrijven. 

PAULI NG (19 ,5", ' l it. 30 ) n a m een bepaal de wisselwerking a a n tussen 

de vie r Fe-pla atsen van het Hb 4-molecuul. De vier Fe-plaat s en war

d en verondersteld te liggen op d e hoeken van een vierkant. Er b estaan 

dan twee soorten moleculen Hb4o4 n.l. aang renzende Fe-pla atsen bezet 

en twee niet aangrenzende Fe - pl aatsen bezet. Het aantal evenwichts

vergelijkingen wordt dan zes. Door de aange nome n wi s selwe rking ver

krijgt Pauling een wiskundige betrekking tussen S en C met slechts 

t wee constanten : 
2 2 2 3 3 4 4 4 S _ K.C + (2.a + 1).K C + 3.a .K .C + a .K .c 

- 2 2 2 ? 3 4 4 4 
1 + 4.K.C + (4.a + 2)K .C + 4.a .K· .C + a . • K .C 

Deze vergelijking met twe e te kiezen parameters b eschrijft re del ijk 

g oed de S-vorm van de verzadigin gskromme. 

Va n NI ESEL ( 1961 lit. 27 ) is de zogenaamde "Umlagerungshypothese". 

De ze hypothese ga at er van uit dat het molecuul Hb 4 in t wee toestan

de n kan verkeren, Hb4 en Hb4, die onderling verschillen in hun affi

niteit voor zuurstof. De verhouding tussen (Hb4] en [Hb4J is afhan

kelijk v a n de [o
2
J. Sr blij v en nu nag maar twee reacties van haemo

globine met zuurstof over, n.l. die v a n Hb4 en Hb4 met bijbehorende 

evenwichtsconstante K' en K11 • Deze hypothese le idt tot de volg ende 

bet r ekking tussen Sen C; 

K' .C.(1 + K' . C) 3 + ~ .K" .( 1 + K11 .c) 3 

s = ( 1 + KI • C) 4 + ~. ( 1 + K". C) 4 

waa rin K' en K" de r e eds ge noemde evenwichtsconstanten zijn en 

Hb4 
(3 = Hb

4 
wanneer de [ o2J = o. 

VP.rgelijking 7. 5 b e schrijft g oe d de verzadiging skromme waarbi j K'/K" 

constant blijft Vergelijkin g 7.5 h oudt du e ook maar twee constanten 

ov er. 

De wet v a n HILL ( ± , f Io lit. 30 ) ont s t ond i n de tijd dat nog niet 

beke nd was hoeveel Fe- plaatse n i n e en hae mogl obine molecuul aanwezig 

waren . 

7. 5 
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Hij ging er van ui t dat oc. Hb-delen zich ge droegen als een mole-

cuul in de reactie met zuurstof. Deze gedachte leidt tot de volgende 

evenwichtsrelatie; 

Dan ge ldt ook de volgende evenwichtsrelatie; 

7.6 

= a. 7.7 

Del en we zowel teller al s no emer door [ Hb ~ + [Hbix. o
2

CK] dan volgt 

uit 7.7 en de definitie van verzadiging vergelijking 7.8 

(1 - S) 
s = a en S = 

C CK 

Controle van deze betrekking tussen Sen C is eenvoudig door 7.8 

om te werken tot; 

- log ( 1 ~ S ) + ex log C = log a. 

Hill hoopte voor 0< de waarde 1, 2, 3 of 4 te vinden. Di t was niet 

h e t geval. Het verband tussen Sen C is echter voor S > 0.5 wel met 

v e rgelijking 7.8 te beschrijven. 

7 .2. Voor opl os sing van verg . 5.5, v oor de constructie van een kunstlong 

en voor de physiologie is het wenselijk over een eenvoudige betrek

kin g tussen S en C te beschikken, juist voor S > 0.5. 

Ve r g eli jking 7.8 is zo'n eenvoudige verge lijking en zijn constanten 

zijn met verg.7.9 eenvoudig voor een saturatiekromme te bepalen. Om 

de ze reden wordt in dit v e rslag gebruik gemaakt va n betrekking 7.8. 

Om de waarden van ~ en a die ge l den voor satura tiekromme uit fi g . 

7.1 is in fig. 7.2 log S/(1-S) tegen log C uitgezet. De kromme 

bli jkt door diverse rechte lijnstukken benaderd te kunnen warden. 

Voor S > 0,978 gelden echter andere waarden voor ~ en a dan voor 

o,46 <. s < 0,978. 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de benadering die vergelij

kin g 7.8 geef t voor de saturatiekromme met de diverse waarden voor 

o< en a zoals die in fig. 7.2 zijn vermeld is via verg.7.8 de satu

ratiekromme teruggerekend en zijn de resultaten uitgezet in fig.7.1. 

Het blijkt dan dat met ~ = 2,658 en a= 1,58
10

-12 vergelijking 7.8 

7.8 
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een benaderin~ geeft voor de saturatiekromme voor o,46 < s'- 1 

binnen 0,0025 nauwkeurig. 

Dat de afwijking voor S > 0,978 met deze eombinatic in fig.7.2 wel 

en in fig.7.1 niet te zien is komt door de logaritmisehe schaal 

in fig.7.2. 

7.3. Reactiesnelheidevergelijking. 

Bij de besehrijving van de kinetiek van de reaetie zuurstof-haemo

globine gaat men er in de fysiologie van uit dat de reaetiP. verloopt 

volgens de vergelijking 7.1. Bij deze vergelijkingen horen dan de 

volgende reaetiesnelheidevergelijkingen; 

- k X 

waarin k en k' reaeticsnelheidseonstanten voorstellen. 
X X 

Uit de evenwiehtsvoorwaarden d(Hb4o2 )/dt = 0 volgt dan _x 
k' 

K = X 
x kx • 

Roughton vond uit experinenten met behul!) van 7-i.in Ra~irl Flow-op

stelling de volgende waarden voor k 
X 

-: .:; 25,7 k = 51,4 k~ -- 77,2 1 ?. 

k' 1 = 5.106 

en k• (lit. "7 ) 
X 

k4 = 61,7 (1/see) 

k' 7 
!+ = 2.10 (1/gmol/see). 

0 ~eze waarden zijn gevonden bij een temperatuur van 19 C en~H = 9,1. 

De totale haemoglobine eoneentratie was bij rle proeven 100 tot 1000 

:naal zo laag nls die in de erythrocieten. Aang,,.nomen wordt eehter 

dat ook bij haemoglobine eoneentraties als die in de erythroeieten 

deze waarden voor de k's gelden. 

R. L~tAr3tuur en de ehemisehe reactieterm uit de vergelijking voor 

niffusie en ehemisehe reaetie. 

I~ de literatuur wordt algemeen nangenomen dat de snelheid van de 

r~~cti• o2-Hb4 in zeer dunne filmen van bloed of haemoglobine oplos

sincen wel en in filmen die dikker zijn dan 50µm geen rol speelt. 

Beter gezegd, de diffusieweerstand speelt bij dunne filmen geen rol 

in vergelijkine mP.t de reaetiesnelheid e\ bij dikkere filmen speelt 

de diffusieweerstand een grote rol ten op~ichte van de reactiesnel-

heid. (zie ook par. 12) \ 

7.11 
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8.1. M~RX, WARREN (1960) et.al. (lit. 1? ) beschouwen de diffusie van o2 
in dikke filmen. Zij stellen dat experimenten hebben aangetoond dat 

m.b.t. o
2 

de erythrocieten en het plasma dan hen omgeeft vrijwel in 

evenwicht zijn. Zij geven geen verwijzing nnar de uit de literatuur 

bekende experimenten. In hun beschouwing verwaarlozen zij de combi

natietijd van o2 met haemoglobine. 7.ij losten verg.5.5 op met be

hulp van een analoge computer; dS/dC wordt dan door een functiegene

rator in het rekenproces gebracht. Als rekenresultaat wordt in bun 

artikel slechts een grafiekje gegeven waarin C als functie van de 

plaats in de bloedfilm met de tijd als parameter is uitgezet. Uit dit 

grafiekje kan men niet bet verloo~ van de verzadiging in de bloedfilm 

nauwkeurig construeren. 

Bij deze rekenresultaten hoort no~ de volgende opmerking. Vergelijking 

5.? werd door hen in de tijd en plaats dimensieloos gemaakt. De di-

mensieloze tijd wordt dan t' = D.t/L2 8.1 

en de dimensieloze plaats x' = x/L waarin L de dikte is van de be-

schouwde film. Volgens de rekenresultaten is een film verzadigd voor 

4 -6 t' = 14 .10 • Volgens bun mP.etresultaten, gerapporteerd in hetzelfde 

artikel, is een bloedfilm van 100.Alm in~ 60 seconden verzadigd en is 
-5 2 • D = 1,5.10 cm /sec. Uit de rekenresultaten volgt dan voor verzadi-

ging van de film; 
t = t' .L2 

D 

welke waarde geheel niet in overeenstemming is met de gemeten waarde. 

Wellicht is de discrepantie tussen theorie en experiment te verklaren 

door een niet teruggerekende schaalfactor nodig voor het gebruik van 

een analoge computer • 

. • .• :). K'ICOLSON en ROUGHTON (1950., lit.,~3 ) bezien theoretisch de o2 uit

wisseling tussen een rode bloedlichaampje en het omringende plasma. 

Voor de term van de chemische reactie nemen zij; 

4.(dS/dt).b = k 1.C(1-s) - k.s .4.b 

wanrin ken k' reactiesnelheidssymbolen zijn (vergelijk par.7.3). 

Voor vergelijking 5.5 geven zij dan een numcrieke oplosmethode. 

Vergelijking 8.2 leidt tot de volgende evenwichtsvoorwaarde (dS/dt = 

:: 0) ; 

<1-s).C = constant 
s • 

8.2 
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l)eze evenwichtavoorwR-arde is niet correct en ontstaat uit cie wet van 

Hill voor °' = 1, dus wanneer ieder Hb-deel zich onafhankelijk [!e

draagt in de reactie met O~• 
{ .. 

Ver~l. 8.2. werd in 1923 door Hardridge en Roup;hton (lit. 9 , y , 10 ) 

~xpPrimenteel bewezen. Ret iA echter waArschijnlijk dat de heamoglobine 

prenaraten die door h~n werden g~bruikt niBt correct zijn verv~ardigd 

want de verzadigingskrommen dj_e door hen aan dezelfde ~repar~ten wer

den gemeten waren niet S-vormig. 

Tn 1963 geeft Rour.:hton (lit. 2S) de formule rlS/dt c: k' [o
2
j met de ver

m~ldine dat tieze vergelijking exnerimenteel is beonald, doch slechts 

f;eldt over een bepcrkt gedeelte van de saturntiekromme. 

8.~. MOCHIZUKI en FUKUOKA (1958., lit.18 ) losten in principe dezelfde 

verrelijking opals Nicolson en Roughton doch dan langs analytische 

we~. Hierbij gelden natuurlijk dezelfde opmerkingen als bij Nicolson 

en Houghton. 

8.4. THEWS (1962, ;iit.27) neemt in eerste instantie aan dat de reactie

snelheid geen rol speelt en benadert de evenwichtskromme doer een 

rechte. De methode van Thews is dan ook slechts toepasbaar in dat ge

hied waar deze bcna.dering opgaat (zie fd.e;. 8.1 en fig. 7.1) 

/." 

"·' 
06 f s 

o . ., I 
C ; ... ,..J/J.-1~,. 

8 

Fig. 8.1. 

IL 

vo•r oJ< S < 0.7s ko~, 

,I-, 'tcJur11l-i, ltro .. .,.,.4 cl oor 

~#.., -,_,,4J~ '° O'f .fl,.. ~"""'•cl• 

,., 

Dit is het geval bij de zuurstofdif~usie vanuit het bloed naar de 

weefsels en de o2-diffusie door de weefsels. In de weefsels zit 

myo~lobine opgeslagen, een stof die op gelijke wijze met o2 reageert 

als haemoglobine. In bet geval van de benadering volgens Thews is 

I 

' 
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voor de term van chemische reactie te schrijven; 

( ~S~t).b = (dS/dC).( ~C/ ~t).b = N.b. 

waarin N = de helling uit fig. 8.1 en wederom 

b = fHb,,] 
Vergelijking 5.5 is dan te herschrijven tot; 

~c D ~ 2c 
at= 1 + N.b• ~x2. 

Vergelijking 8.5 is de tweede wet van Fick met een aangepaste dif

fusieconstante. Deze vergelijking is o.a. simpel numeriek op te 

lossen met de methode van Crank-Nicolson. 

8.5. Bij de bestudering van de gasuitwisseling tussen een gasatmosfeer 

en een film dikker dan 50..u van bloed of haemoglobine oplossing on

der condities beschreven in par. 5.1, gingen Hill (1929)(lit.,~ ) 

en later LONGMUIR en ROUGHTON (1952)(lit.16 ) uit van een veronder

stelde scherpe scheiding tussen volledig geoxigeneerde vloeistot en 

de nog te oxigineren vloeistot (zie fig. 6.1). 

Uitgaande van bovengenoemde veronderstelling koaden door hea de 

~•advanciag front" vergelijkingea ongeveer als volgt worden opgesteld; 

De o2-moleculen dittunderen door een laag geoxigeneerde vloeistot en 

worden in een dunne laag aan de grens met de nog te oxigeneren vloei

stof door haemoglobine gebonden. 

nog te oxigeaeren 
vloeistof. 

geoxige
neerde 
v oeistof 

gas 

~••f• Scheidingsvlak tusaen geoxigeneerde vloeistot 

en nog te oxigeneren vloeistof. 

fig. 8.2. 
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Voor de hoeveelheid o2 die door de geoxigeneerde vloeistof diffun

deert is met behulp van de eerste wet van Fick te schrijven; 

waarin: ¢ = aantal gmol o2 dat per sec door 0 diffundeert 

0 = het baechouwde diffusie-oppervlak 

c1 = [02] in de geoxigeneerde vloeistof 

C = 
0 (02] in de te oxigeneren vloeistof 

xf = de afstand van het oxigenatie front tot het gas-vloeistof 

grensvlak 

D = diffusie coefficient van o2 door de oxigeneerde vloeistof. 
-------·-. - . 

Vergelijking 8.6 houdt geen rekening met de zuurstofmol~culen die no-

dig zijn om de o2 in de vloeistof te verhogen met het argument dat 

de fysisch opgeloste o2 te verwaarlozen is ten opzichte van de chemisch 

gebonden o2 (vergelijk par.10). Evenals in vergl. 5.6 wordt ook het 

o2 transport door de zuurstofgebonden haemoglobine verwaarloosd (ver

gelijit par.12). 
------

Wanneer alle Hb4-moleculen in•V volledig gebonden zijn met o2 ver-

schuift het oxigenatiefront met •xf en due ook volume-element•V. Dit 

vullen van6V geschiedt in tijdselement At (vergelijk fig. 8.2) 

De hoeveelheid gmol o2 die in t:.t sec door O stroomt is dan gelijk 

aan het aantal vrije Fe-plaatsen aan Hb4 in •V. 
~r geldt daarom; 

waarin b' = concentratie vrije Fe-plaatsen in de nog te oxigeneren 

vloeistof, 

O.t:.x =•V• 

Combinatie van vergl. 8.6 met 8.7 levert 

:net in de limiet voor t:.xt1 At-o 

Door integratie 

als functie van 

van vergelijking 8.9 krijgen we de plaats van het front 

de tijd; V 2.D.(C1 - Co).t' 
xf = b' 

8.6 

8.8 

8.9 

8.10 
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De gemiddelde verzadiging van een film bloed of haemoglobine oplos

sing is nu als volgt 

sCt) 

~(t) = ~{+ (1 - !f> . Si 

waarin S. = initiele verzadiging. 
1 

~et vergl. 8.10 wordt 8.11: 

s<t> = 

-----------------·--·-· 
Longmuir en Roughton ( 1956, lit. 16 ) stelde een advancing 

front vergelijking op, analoog aan vergl. 8.10 voor de diffusie 

va.n CO in haemoglobine oplossingen. De diffusieconstante van CO 

en N2 voor deze geconcentreerde oplossingen werd rloor hen experi

menteel bepaald. DCO volgt dan uit de advancing front vergelijking 

en DN uit de 1e wet van Fick. Deze resultaten kwamen zeer goed 

met eikaar overeen hetgeen ook moet daar beide moleculen in vloei

stoffen waarin beide inert zijn ook gelijke diffusieconstanten 

hebben (molecuul gewicht van N2 en CO is 28). 

-----------.. -·-------
Deze experimenten en andere gedaan door KLUG, KREUZER en ROUGHTON in 

1956 (lit. 12 ) geven een experimentele ruggesteun aan de advancing 

front theorie. 

Gezien de hier aangehaalde literatuur is bet gerechtvaardigd in eerste 

i~stantie er van uit te gaan dat bij bloedfilmen en filmen van haemo

globine oplossingen de reactiesnelbeid van o2 met Hb4 geen rol speelt 

bij bet zuuratottransport door diftusie in deze filmen, dit wil zeggen; 

9. Oplossingen van de vergelijking voor diffusie en chemische reacti~ 

r11et randvoorwaarden. 

De vergelijking voor diffuaie en cbemiscbe reactie luidt nu (combi

natie vergl. 5.5 en aanname 8.13); 

8.11 

8.12 

~ C dS ~c c,2c 'TI + 4. b. dC Tt = ~ 9.1 
~x 

met randvoorwaarden behorende bij probleemstelling uit par. 5; 
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1. C(O,x) = co voor t = 0 

2. C(t,O) = c1 voor t ~o (5.6) 

3. c-ll> 
<) X x=d 

= 0 voor alle t 

Voor s1 (= initiele verzadiging) ~ 0.46 volgt uit vergl. 7.8 
dS c"-1 

de= oc.a. •2 • 
(a+ C) 

De invloed van de diverse grootheden die in vergl.9.1 een rol spe

len op de oplossingen van deze vergelijking wordt duidelijker door 

al deze grootheden dimensieloos te maken. 

Dit qimensieloos maken gaat ala volgt; 

y = x/d 

' 
t· = t.D/d2 

R = C/C1 
Q = a/c; 
B = b/C1 

y = dimensieloze afstand van de beschouwde 

plaats in de film tot het gas-vloeistof-

grensvlak 

~ = dimensieloze tijd 

R = R(-ta,y) = dimensieloze [o2J 
Q = dimensieloze evenwichtsconstante 

B = dimensieloze [HB~. 

Vergelijking 9.1 wordt nu 

met; 
R «-1 

dS 
dR = ot.Q. c:, + R°' )2 • 

De rand~oorwaarden die bij vergl. 9.4 horen zijn; 

1. R(O,y) = R voor t,• = 0 
0 

2. R(t:,O) = 1 voor ~• ~o 

3. ( ~R) 
~ y=1 

= 0 voor alle t• 

Oplossingen van vergelijkingen 9.4, 9.5 en 9.6 geven R als functie van 

yen t:. Via vergl. 9.7 (vergelijk vergelijking 7.8); 

R°' 
s = -----

Q + R°' 

is dan ook S als !unctie van yen ( bekend. 

De gemiddelde verzadiging volgt dan weer uit; 

l S(;y,t)dy. 

9.2 

9.6 
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In bijlage I zal de gebruikte numerieke oplosmethode worden gegeven. 

Deze paragraaf beperkt zich tot de rekenresultaten. 

De gebruikte numerieke waarden voor de constanten die voorkomen in 

vergl.9.1 en 9.2 zijn de volgende: 

Uit fig. 7.2 volgt voor bloed met T = 37°c en pH 7.4 

CK = 2.685 

a= 0.15810-11 

Mannenbloed kanbij 37°0 per liter bloed 0.2 liter o2 van 1 atm en o0 o 
binden. Dit komt overeen met 0,89310-2 gmol zodat 

b = 0.22510-2 gmol/liter. 

Wanneer het bloed een kunstlong in gaat is de zuurstofverzadiging van 

het baemoglobine tuseen 0.5 en o.6. Voor C
0 

is bij de in deze paragraaf 

gegeven oploseingen gekozen; 

C
0 

= o.410-4 gmol/liter 

wat overeenkomt met 

Si= 0.565. 
In de praktijk van de kunstlong wordt de long beademd met vrijwel 

zuivere zuurstof. Alleen eaige waterdamp en/of CO2 is bier aan toege

voegd. 

Bij de bier gegeven oplossingen is de volgende zuuretofdruk in bet 

gas gekozen; 

Po = 0.9 atm = 684 mm Hg 
2 

zodat volgens 2. 1 

01 = 0.943,0-3 gmol/liter. 

In de literatuur zijn diverse waarden voor D0 gegeven. Een mooi ge-
2 tal en goed gemiddelde van de in de literatuur gegeven waarden ~oor 

D0 is; 
2 

Figuur 9. 1 gee ft R ale functie van .+/.en y, fig. 2 S als functie van 

pen y. In fig. 9.2 i~ ook de plaats gegeven van het voortschrijdende 

frontals !unctie van t. Deze plaats is berekend volgens vergelijking 

8.10 in dimensieloze vorm. Dit dimensieloos maken gebeurt volgene de 

procedure die in het begin van deze paragraaf etaat gegeven; 

2.t;•. (R
1 

- R
0
)' 

B' 
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Fig. 9.3 geeft de gemiddelde verzadiging ale functie van t: berekend ui t 

vergl. 9.4, 9.5, 9.6 en ook berekend uit vergl. 8.11. 

Oplossingen van vergl. 9.4, 9.5 ea 9.6 voor andere waarden van b en c1 
en uitleg van fig.9.1, 9.2 en 9.3 werden in par. 11 gegeven. 

10. De theorie van het voortschrijdende front en de vergelijking voor diffusie 

en chemische reactie. 

De uitgangspunten van de theorie van het voortschrijdende front zijn 

1e een scherp onderseheid tussen reeds geoxigeneerd en nog te 

oxigeneren vloeistof; 

2, ~C/ c)x = (C1 - C
0

)/xf voor O ,4x.(.xf en ~C/ox = 0 voor xf'-x< d 

We gaan nu zien of met deze voorwaarden de vergelijking voor diffusie en 

chemische reactie is te vereenvoudigen. 

In dimensieloze vorm luidt deze vergelijking; 

10.1 

met randvoorwaarden 9.6. 

Wanneer we vergelijking 10.1 integreren over de dikte van de film komt 

er; 

I d Id fo 2 
~ :. dy + 4.B. ~• --1· dy 

0 0 ~,. 
10.2 

Verwisselen van differentiaalteken en integraalteken is in het linker

lid geoorloofd en het rechterlid is om te rekenen zodat 10.2 wordt; 

1 d 

0 
Rdy + 4.B oi' 1 0 1

1 

o Sd;y = ~; o 

De tweede term uit het linkerlid van vergl.10.3 is volgens vergl.9.8; 
') 

4.B. ~t• S • 

Voor de gemiddelde verzadiging geldt weer, zie vergl.8.12; 

waa~in yf = xt/d. 

Volgens de derde randvoorwaarde is <-M> = O. 
Y;y=d ~R 

Voor y = O volgt uit uitgangspunt 2 dat <-r> = -(R1-R
0

)/;yf. 
y y=O 

Het rechterlid van vergelijking 10.3 

+ 
R1 - Ro 

yt 

wordt daarom 

• 

10.3 

10.4 

10.6 
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De integraal; uit de eerste term van bet linkerlid is te herschrij

ven tot; ,r,. 
./4 Rdy + 

Uit aanname 2 volgt dat 

R = R
O 

voor yf ~ y ~ 1 

(R1 - Ro) 
R = R1 - yf •Y 

Uitdrukking 10.7 wordt daardoor 

Yady • /21r 

(R1 - R) 
R1•Yf - T yf o 

ofwel 

i R1.yf - iR
0
.yf + R

0
• 

Substitutie van 10.4, 10.5 ea 10.9 in 10.3 levert; 

~- i ¼yr • CR1-R0 ) + R0 l + 4.B. t,. {yr. (1 

Vergelijking 10.10 is door middel van partiele integratie op te los-

10.8 

10.10 

sen. 

zodat 

fi CR1 - R1).yr.c1yr +J,..s.(1 • s1).yr.c1yr = fa1-R
0

l.dt' 10.11 

¾.(R1 - R
0
).yf2 + 42B. (1 - s1 )yt2 = +(R1-R

0
)1+K. 10.12 

K = de som van drie integratieconstanten. K = 0 wegene y = 0 wanneer 

( = o. De tweede term uit het linkerlid is weer te herschrijven; 

waarin B' de concentratie vrije Fe-plaatsen aan het haemoglobine van 

de nog te oxigeneren vloeistof voorstelt; 

yf = 
2. (R1 - R

0
).t• 

t. (R1 - R
0

)+B' • 

Waaneer ~• fysisch opgeloste zuurstot wordt verwaarloosd t.o.v. de 

chemisch gebonden auurstof reduceert 10.13 tot 9.9. 

'Nanneer een film van haemoglobineoplossing net volledig is verzadigd, 

dan is het o2-concentratieverloop in de film volgens de theorie van 

10.13 

10.14 
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het voortschrijdende front zeals getekend 

in nevenstaande figuur. 

De hoeveelheid o2 die dan in de film is 

opgenomen is, wanneer V het bcschouwde 

filmvolume is; 

(b' + t.<c1-c
0
)).v. 

In de noemer van vergelijking 10.14 staat 

blijkbaar di€ hoeveelheid o
2 

die gemidd~ld 

per volume-eenheid moet worden opgenomen 

(physisch + chemisch) om de film volledig 

te verzadigen. 

Rerekeningen met de gecorrigeerde advancing front vergelijkingen (gee. 

adv.fr.v~l.) zijn in de volgende paragraaf gegeven. 

11. Rekenresultaten. 

In fig. ,.,: is de gemiddelde verzadiging in een film berekend als 

functie van t•, met b = 0.22510-2 gmol/liter en c1 ~ 0,92410-3 
gmol/liter, door middel van de advancin~ front vergelijkingen, 

gec.adv.fr.vgl. en bet numerieke programma voor vgl. 9.4. 
Het is opvallend hoe goed de resultaten van de gec.adv.fr.vgl. 

ov~reenkomen met de numeriek berekende resultaten. De di~crepantie 

tussen de wel en niet gecorrigeerde advancing front vergelijk:i.ngen 

ligt blijkbaar in het feit dat de eerste wel rekening houdt met de 

fysisch opgeloste o
2 

en de tweede niet. 

In fig. 9.1 staat C/C1 en in fig. 9.2,S gegeven als functie van y 

met t• als parameter. In beide figuren is de plaats van bet oxi

eenatiefront voor dezelfde waarde van t• waarbij de andere krommen 

zijn berekend aangegeven. Uit fig. 9.1 blijkt dat de krommen over 

~en groot deel van de film als een rechte beschouwd kunnen worden 

met een helling gelijk aan 

R1 - Ro 
yf 

wanneer yf berekend is volgens de gec.adv.fr.vgl. 

In fig. 9.2 is te constateren dat de pla~ts die voor het front door 

de gec.adv.fr.vgl. wordt berekend goed overeenstemt met het midden 

van de "zone" waarin de plaatselijke verzadiging nog aan het ver

anderen is. 
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Hetzelfde wat geldt voor fig. 9.1 en 9.2 geldt ook voor fig. 11. 3 

ea 11.1 waar dezelfde berekeningen zijn weergegeven doch nu met 

b = 0,55610-3 gmol/liter en c1 = 0,231 10-1 gmol. 

In fig. 11.t en 11.1 is de gemiddelde verzadiging als functie van t• 

gegeven voor eenzelfe bloel1film maar nu voor diverse waarden van b 

en c1. 

In fig. 11.t werd b gevarieerd. Tot aan b = 0,56310-3 blijft de gee. 

adv.fr.vgl. een goede benadering voor de numerieke resultaten ~even. 

Rij b = o,2R1 10-3 komt er een dui1elijke afwijking ~an het licht. De 

hoeveelheid o2 die nu nog chemiach gebonden kan worden iR ~erinrr ten 

cpzichte van de physisch op te lossen o2• BJijkbaar geeft in dit ge

val de gec.adv.fr.vgl. een te lan~zame verzadiging van de film. Bij 

b = 0,56210-3 is de gec.adv.fr.vgl. nog een goede benadering van de 

numerieke oplosaing. 

Fig. 11.1 geeft berekeningen waarbij b constant werd gehouden en C 

r;ev~ri~erd. In eerete in~tantie geeft bij ·v-;rlaagdt~ c, cc, = 

= 0,46210-3) de gec.adv.fr.vgl. een langzame verzadiging, wanneer 

echter c1 = 0,221 10-3 gmol blijft de gemiddelde verzadiging be

rekend met de gec.adv.fr.vgl. hoger dan di~ volgt µit num~rieke 

berekeningen. Dit is een gevolg van het feit, dat de gec.adv.fr.vgl. 

slecht rekening houdt met een coneentratieverschil dat, al is het 

nog zo klein, tot volledige verzadiging van de film kan leiden. 

Uit fig.7.1 volgt dat bij c1 = 0,231 10-3 gmol/liter geldt S = 0,99. 

De numerieke oplossing zal nooit een verzadiging groter dan S = 0,99 

kunnen bereiken omdat rekening wordt gehouden met het verband tussen 

Sen C (zie vergl.9.4). 
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12. .•'.n:i.;:e onmerkincen_ over hoofdstuk IY.• 
De diff?1~ie van Hb4 en reacti,~ !)roducten werci niet in de bP.sd:ou

wins- van dit hoofdstuk betrokken. Uit literatuur blijkt d<1t de 

diffusieconstnnte van haemo~lohine zo klein is ten onzichte van 

~i• vnn o2 , zeker bij hae~o~!nb~ne c~lnAsinien met die Hh 4 ca~cen

tr:•ti.:-, di~ hier werden bei::tudeerd, <'lat de invlo-d van de Hb 4 
ijffu~io ma~ worden verwaarloos<l (lit. ao ). 

0n 1e e4nname dat s 9n C in de bloedfilm in evenwicht ~ijn werd in 

iii t ht')of dAtuk ni~t ingegaan. 1·1eetresul tatr-n v:tr. inste 1 t.i,i <len van 

~
0 t ev~nw1cht tussen haemoglohine en o

2 
li~gen alle binn~n n,1 sec. 

G~~i 0 n hnt feit dat ~et totale diffusieproces hij e~n film~ikt~ van 

i0<>~m * 60 seconden in beslag nee~t m~akt deze aanna~e w~l aannem~lijk. 

jij r,e numedeke berekeningen we,:-d uitgeca,1n "an rle ve'!"Zflcii ,r,i.r,e:s-

kromme die g012t voor een temperntuur van 37°c en e~n p¥ vAn 7.4. 

:.Yet verloop van ne verzadiirin~skr,,mme ~cr:tw•· in afha"lkel i._ik v<tn 

t<>r::per«tuur- en pH en in ~er'i.ngere mate ook no,~ van de r,u
2
] ;_n het 

hlor·;i,. 

De overeenkomst die bestaat tv~sen de rP.kenresult~t~n via de 

pcc.~dv.fr.v~l., WRar ~eheel ~een rekenin~ ~o~dt ~ehouaen met het 

v0rlorn vAn Je verza1i~ingRkrom~e, en de numArieke onloA~~nie~ van 

'5e --..~cr,::•.~lijkinc ·voo~ diffusie en r-har:1isch<: ·rencti ~ bi~ prr :--:: ? , 4 en 

·:· -.7°c rechtv:=wrdi~t d~ veron1for;-;t~ll1.np: 1i.1t de r.ier ·,:rnp·-=!hc1alne 

:~!''II., O"den slechts van secundaire betek~n:i:-; z:i ,jn ook op lie numerieke 

·1~1t:::i';ton ~n Kreuzer in 1956 (Jit. It ) bep·-1,!}d vi,:1 de niet 1•~~.ndv. 

tr.v~•·;. Gezic?n rle theorie ht~handeld i.n dit hn(1fd::::tul< b,•ho~v~n deze 

·'i,,:1tur ]2.J ~eeft mectresultnten, :in 1956 ,foot· 1:·~·u·.·'.~ r1.it. IJ ' . 

. .,.,. :!: r-:".1~e,1, W<¼arui t hlijkt dat de aanname dat .,..en bJ oen+-:i l:11 -lr,or een 

za:i. in rekeninr: moeten worde1, gehrncht. 
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l 
~ in Hin. 

- e•, 1-J.;, o e -sl-- ,·,,,. $,,,, ._ 

., ,., "--,,.,,.,,,~,;~. 
so h•.c ... ,J.J.,,.. _,1,..,,-__,. 

t; = O' If 10 • J ' - J /I. 
lfO r. =o 

10 

, ,.,. ,,. •/4 /-It,,, ~, loe1rc. 

s 10 ,s ao 2f lfS .U- , .. ¾ • ~ ,.· 7 ,.,.,,J /1,·J.,,. 

:r zijn veel metingen bekend van verzadigin~~tijden v~n stilstnande 

filmen van haemoglobine oplossingen en bloed. Echter,bij nll~ mij 

bekende experimenten aan filmen dikker dan 100.Alm hebben de filmen 

een initiele verzadiging gelijk aan nul. Omdat het :iumer:ieke riro

~ramma slechts werkt met s1 ~ 0.5 kunnen rekenresultaten van dit 

proeramma niet met de expcrimenten worden vergeleken. Het programma 

moet hiervoor nog worden aan~epRst. 

~esalniP.temin lijkt het wenselijk, zeker voo~ ~e cnnstructie van een 

kunstlong, verzadigingRtijden te meten aan filmen mP.t een initiele 

verzadiging groter dan 0.5. 
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BL0EDFILMEN EN KUNSTL0NGEN• 

Afmetin4en van een stromende bloedfilm zonder snelheidsgradienten bij 

toepassing in een kunstlong. 

1.0 De o2-uitwisseling tussen een gasatmosfeer met grote P0 en een niet 

stromende bloedfilm met maar een gas·-bloed grensvlak 2 kon goed be

schreven worden met de gecorrigeerde advancing front vergelijking. Deze 

luidt (7,ie hoofdstuk IV, vgl. 

waarin: 

xf= 2.(c,-c,).D.t 
t •(c, - c.) + b

1 

1 .1 

xf = afstand van het oxigenatiefront tot het gas-bloed grensvlak. 

c1 = [02] in het bloed aan het grensvlak 

C = [02] in het nog niet geoxigenP.erde bloed 
0 

D = diffusieconstante van o2 
in bloed 

t = de ti.jd die verlopen is sinds de P0 verhoging in de 
2 gasatmosfeer 

b' = het aantal gmol. o2 die per volume-eenheid hloed nog door 

het haemoglobine gebonden kan v,orden op t = 0 

Wanneer we een bloedfilm beschouwen met dikte d dan is de bloedfilm 

volledig verzadigd wanneer xf = d. De tijd die hiervoor nodie is noemen 

hem aan met i we de ver7,adigingstijd en duiden 

Uit vergelijking 1.1 volgt dan: 

'+ • H1 • 
t . ( ,, - c.) ♦ ~. • "t 
.l · ,,, - c.) · 0 

gas-bloed grensvlakken en heeft de Heeft de film twee 

1.2 

gasatmosfeer aan 

beide zijden van de film dezelfde samenstellin~ dan geldt er: 

De index van H duidt op het aantal bloed-gas grensvlakken. 

1.1 We be?.ien nu een stromende bloedfilm die ovcral even dik is en geen snel

heidsgradienten heeft. Met een dergelijke stromende film in een gasat

mosfeer kunnen we een kunstlong construeren. ':Je zullen eerst ui tdruk-
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kingen afleiden voor het oppervlak en de bloedinhoud van de film. ~e 

doen daarbij de volgende aannamen; 
e 

1. de gasatmosfeer heeft overal langs de film dezelfde samenstel-

ling 

2~ 0~ diffusie in de film treedt alleen op in <le richting lnodrecht 
,:;. 

op de film en niet in de richting langs de film. 

Een horizontaal dun strookje bloed r·et hoogtt 

AZ en dikte d kunnen we l"at bet .... eft de o
2 

opname beschouwen aln een RtilAtannde fil~. 

De tijd waarin dit strookje ver?.adigd is 

zij ~- 1'·/anneer v = de stroomsnelheid van 

de film dan moet de film, ~il het beschouw

de strookje volledig ~orden ver7.adigd, hoog 

zijn: . 
2 L=v.ll=v.H~d 

waarin L = hoogte va.n de filn. 

1.4 

fig. 1.1 

Per tijdseenheid moet ¢•liter bloed door 

de film worde:1 getran::;porteerd; 

¢*= v. d. Br 

waarin Br de breedte is van de beschouwde film. 

Voor het oppervlak van de film kan dan de volgende uitdrukking worden 

afgeleid: 

0 = L. Br=¢*. H2 • d 

waarin O ~et oppervlak van de film voorstelt. 

Voor het volume V dat door de film wordt ingenomen geldt dan 

V = 0. d = ¢*. H2 • a2 

Bij gegeven ¢*warden Oen V alleen nog maar bepaald door d. 

1.3 We stellen nu de vnlgende voorwaarden aan de7,e kunstlong: 

1.6 

1! bloed met een initiele verzadiging S = 0.5 moet volledig ver~adigd 

worden; 

2~ per minuut moet 5 liter bloed door de kunAtlonc sLromen; 

3~ de P0 in de long bedraagt 0.9 atmosfeer. 

( o.12
atm. voor waterdampspanning en co

2 
spanning. ) 
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Uit 1 en figuur IV. 7 .1 volgt dat C = 0.3610-4 g~ol/liter. Vt'!rder volc;t 

' 
0 

uit 1 dat b = 0.5 X 0.22510-2 X 4 = o.4510-2 gmol/liter. 

Uit 2 vol~t dat ¢"'= R3.4 cc/sec. 

Uit 3 volgt dat c1 = 0.92410-3 gmol/liter ( 7.,ie IV par. 2) 

Voor D nemen we de ~aarde die Keeeven wordt door VRrx omdat door hem 
I:'. 

rechtstreeks aan bloed werd gemeten. D = 1.3 10-7
• Volgens Marx is de 

mogelijke fout in deze waarde + 20%. 
Uit vergelijking 1.2 en 1.3 en bovenAtaande numerieke geeeven~ volct dan: 

2 H2 = 1/4 .H1 =4.76104 sec/cm 

In fig. 1.2 zijn nu Oen V van de hloedfilm in de oxigenator als functie 

van d uitgezet. 
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Gedeeltelijk vrijstromende bloedfilm als kunstlong. 

In deze paragraaf zal een zeer vereenvoudigde be~chou~in~ worden ge~even 

over de toepaRsing van de gedeeltelijk vrijstromende bloedfilm in een 

kunntlong. :•1e stellen ons de gedeel telijk vrijr,tromende bloedfilm voor 

als de getdealiseerde bloedfilm in de vorige parn~r~af en ga~n voorbij 

a;m het dikte-profiel in de mazen en de verdikkincen van de film ::in~ de 

horizontAle draden en een eventuele vermenging van het bloed nan deze 

dra.den. 

!I<it benodigde raster oppervla'· en filmvolume hangt dus op de-:-elfde ,·.·i.jze 

van de filmdikte af als de getdealiseerde film. 

Uit de meetresultaten zoals die ge~even zijn in tabel 3 van hoofd~tui; III 

zijn de afmetingen van het raster berekend voor een kunstlong die aan 

dezelfde eisen moet voldoen als de long in de vorige paraeraaf. De reken

resultaten zijn in onderstaande tabel ~eeeven. 

tabel 2.1 

____ e __ m __ e .... t,......en....._ ________ b......,e __ r __ e __ k.,.e..,n..,d _________ ...-____________ _ 
filmdikte debiet in snelheid v.d. oppe~vlak volume lengte breedte 
in cm. cc/sec/cm. film in cm/sec in m in cc in cm. in cm. 

0.0205 

0.0240 

0.0290 

0.117 

0.254 

0.675 

5.71 
10.6 

23.1 

8.2 
9.6 

11.6 

1600 

2300 

3360 

113 

293 

935 

725 

329 
124 

Bovenstaar.de r·:a ten voor de lengte en bre,,dte van h0.t rnr: ~.er :'.ijn niet erg 

aantrekkelijk voor een kunstlong. Het betreft hier echter een raster .,et 

een draaddikte van 0.25 mm en maaswijdte van 1 er, b:Lj 1 cm. 

Door dunner draad te ne1r1en en/cf de mazen te verlengen moet een film van 

0.01 cm. dik te verkrijgen zijn. IJ/e komen dan tot een fi.lmo;'pervlak van 

4 m2 en film inhoud van 0.4 liter. Zo'n dunne bloedfilm ii, ook ,,,el te 

verkrij~en door bloed langs een vlakke plaat te laten stromen zonls in 

de verticale plaat oxigenator. 

Dit betekent dat aan beide zijden van een vlakke plaat e~n film van 0.005 

C•!i. dik 7.0U moeten stromen. Uit III fig. 7.2 lezen we dft.n af dat per kant 
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van de plaat er een debiet per lengte eenheid is van 10-3 cc/sec/cm. 

T!ct debiet per cr:i bre ·dte van de pl:l.at is dan 210-3 cc/F:~c/cm. In totaal 

moet weer 83 .4 cc bloed per seconde door de lone word en vcr·.-,erkt. ;)it 

betekent volgens vergelijking 1.5 een breedte van de plaat van 

83.4/2. 10-3 = 41.7103 cm= 417 meter. 

:vanneer we· nu in eerste instant:i.e aannemen dat er in de bloedfilm en 

l<ings de plaat ook geen snelheidsgrndienten 7,ijn dan gedragen de filrnen 

aAn weerszijden van de plaa t zich gezamenliJ"k, :,Ja t cr:;,sni twir-:r;el int! hetreft, 

alr, een vrij~tromende film van 0.01 cm dik en is het totale plaatoppervlak 

w~0r 4 m2 • De hoo~te van de plaat ir-: dan 40000/41700 = 0.96 cm. 

Bij bloedfilmstrtJming langs een plaat liggen ,·;et ·1e dikte van de film de 

afmetingen van de plaat vas+. Bij de gedeeltelijk vrijFtrornende bloedfilm 

echter kunnen bij gewen::.te filmdikte door •-eu:-.~ V.<Jn drAndd:i.a 'f!ter en 

maeswijdte vRn ~et raster de stroomsnelheid vnn de film en daarmee de 

afmetingen VRn het raster worden belnvloed. 

Effect van bloedmenging op de oxigenatie. 

In de7..e paragraaf zal de invloed vrorden nagegaan van bloedmenging op de 

oxigenatie van een stilstaande b~oedfilm, dus in feite ook op de oxi

genatie van de geidealiseerde bloedfilm van par 1. 

Voor de eenvoud bezien we slechts een film met maar een bloed-gas 

grensvlak. 

We gaan uit van die advancing front vergelijking wanrb~.j de hoeveelheid 

fysisch opgeloste o2 verwaarloosd wordt ten o~zichte van de chemisch 

y,ebonden o2 • 

)e:~e formule luidt ( zie IV vgl. 8.10 ) 

xf = 
2 ( C 

1 
-C

O
) • D. t 

(1 -S;).4.b 

waarin b weer de concer.tratie haemoglobine voorstelt. 

Voor de ger•1iddelde verzadiging e;eldt ( zie IV vgl 10.s) 

s s Si + ( I - s, } 3/ 
waarin S. de initiele verzadiging vnn de film voorstelt en 

1 

d de dikte van de film. 

Combinatie van vgl. 3.1 met 3.2 levert: 

s. s; • v,,_ s;> -vK:-" 
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2. ( c, - c. ) . .O 

'I· 1,.JJ 

Zij t 1 een tijd~periode die kleiner is dan de helft van de verzadieings

tijd van de film. We berekenen nu de gerniddelde verzadiging van de film 

op het tijdstip t = 2.t1 wanneer de film op het moment t = t
1 

plotseling 

homogeen werd gemengd, en de gemiddelde ver~adicing zonder menging van 

de film. 

Zonder menging geldt voor de verzadiging S "· 

s" = s, • vo- s,) -VK;. 2. ~: 

= s,. • ye, -s; , + ci - sJ • V K;. t, 
Met menging,geldt voor de verzadigin~ s•. opt= 2.t1 : 

s· = s1 •y(1- s1J ·Vt<i · ~, 3.6 
waarin s1 de gemiddelde verzadiging i~ op tijdRtip t = t

1
, dun de 

initiele verzadiging in de tweede fase van het verzadigingsproces. 

Er geldt daarom: 

Substitutie van 3.7 in 3.6 levert: 

s, = S; ♦ vo -S; f-V 't</. ~; + V< I - S; ) . V 1<; . ~ I 

= S; • f ~ • y(• - s.f j •V 1<; . ~. 
Verder geldt: 

hetgeen te constateren is door linker en rechter lid te 

kwadrateren. 

Het vergelijken van uitdrukking 3.8 met 3.5 leert nu dat S' groter is 

dan S". 

Geconcludeerd mag worden dat menging in eerste instantie een gunstig 

effect heeft op de oxigenatie van een bloedfilm. 

Snelheidsgradienten in de bloedfilm. 

In het vorige hoofdstuk leverde de gecorrigeerde advancing front 

vergelijking een zeer goede benadering voor de exacte oplossing van de 

vergelijking voor diffusie en chemische reactie (IV vgl 5.5) voor een 

stilstaande bloedfilm. 
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Het bestaan van een oxigenatie front kan 

ook worden ge1nterpreteerd als het bestaan 

van slechts twee toestanden in de ver7.a

diging van het bloed in <le film, namelijk 

S = 1, dit is volledig verzadigd, en S=Si 

met Si als de initiele verzadiging van 

de film. 

In eerste instantie lijkt het gerechtvaar

digd ook voor een stromende bloedfilm 

met een snelheidsgradient loodrecht op de 

film aan te nemen dat h0t bloed als func

tie van de plnats slechts S = 1 of S = Si 

kan hebben. 

Uitgaande van deze redenering bestaat er in 

I een smal horizontaal strookje loodrecht c-p if· ,.,. 2 

de film weer een scherp onderscheid tussen 

geoxigeneerd en nog te oxigeneren bloed. De afstand van de7.e scheiding tot 

het bloed-gasgrensvlak duiden we weer aan met xf. (zie fig. 4.1) 

Deze paragraaf zal voor drie filmen met verschillend snellie:i.d~profiel 

nagaan wat de gemiddelde verzadiging van het bloed in dat p'.r seconde 

door een horizontale doorsnede VAn zo'n film stroomt als functie van xf. 

De drie snelheidsprofielen ziJn: 

1~. de snelheidsgradient loodrecht op de film ir- nul. Dit is het ee
val bij de geidealiseerde bloedfilm uit par. 1. 

2~ Het snelheidsprofiel in de film is parabolisch. De snelheid is nul 

aan het bloeo-gas grensvlak en maximaal voor x = d (zie fig 4.1). 

Dit komt voor bij de membraan oxigenator waarbi.j de filmdikte 2.d 

is. 
~ 1 T) _,--- Het snelheidsprofiel in de film is parabo isch. , e snelheid is nu 

maximaal aan het bloed-gas grensvlak en nul voor x = d. Dit komt voor 

bij de verticale plaat oxigenator. 

4.2 Jet bloed dat per tijdseenheid door bet oppervlakte elementje Ax.Br 

van een horizontale doorsnede van de film stroomt (zie fig 4.2) is: 

V ( X) = A X • Br 4 • 1 z 
Je bijdrage van dit bloed tot de gemiddelde verzadiging van al het bloed 

dat per tijdseenheid door de horizontale doorr-nede stroomt is 

S ( X) • V / X) • A X • Br 

v ~ d. Br 
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waarin v• gemirldelde snelheid van de film. 

De gemiddelde ver:,.adiging van al het bloed drt pHr ti.idseenhP.ii door de 

doorsned; :t;;:);;.,~•:::;. ::n:. IT [i~. l•l-d• + /s, .. "l•l-d,] 4.3 
0 • ., 

1e berekenen nu S voor de drie bovengenoemde ~evallen. 

ad 1. Geen snelheidsgradient in de film. 

Hier is vz(x) =constant= v. Substitutie in vgl 4.3 en uitwerken 

levert dan de bekende vergelijking: 

S =Si+ (1-Si)•¥ =Si+ (1-S1 ). F1 4.4 

ad 2. De snelheid is nul aan het bloed-gas grensvlak en maximaal voor x=d. 

Voor de snelheid in de film geldt (zie III par 6): 

vz(x) = K3:(d.x - 1/2.x2 ) 4.5 
voor de gemiddelde snelheid van de film geldt dan 
- 1 " 2 v = _ • K3 .d 4.6 

3 

Subst;:u~:; i .. v~ ::~,.•:. 4.: 1~ ~}c:~:•:: .. ,. d,l 
v.d o _, 1 

, +· ..!.. • d . .,,' - t-xr' ~ S· {.!.. d' - t · J·.y, ... .L. i1•J] 
' 2 '· 3 ' 4.7 

Na uitwerken van vgl 4.7 komt e2: 
(1] S = Si + ( 1-S i) • [ ¾ • ( J~t) 1 

- 2 = Si + ( 1 - Si) • F2 
4.8 

welke vergelijking analoog is aan vgl 4.4 I 

ad 3. Snelheid aan het bloed-gaa grensvlak is maximaal en nul voor x=d. 

Voor de snelheid in de film geldt nu (zie III par 6) 
(X) . ., {1 2 1 2) 

v z = K3 • 2 • d - 2« 4 • 9 

en voor de gemiddelde snelheid weer vgl 4.6 . 

Substitutie va~l 4.9 en 4.6 in 4.3 en daarna uitwerken van 

vgl. 4.3 levert: 

S = s1 + (1 - \)• [¾ lxf) - i {"f)3J= s1 + (1-51 ). F3 4.10 

In fig. 4.3 isFaJ.s functie van xf/d uitgezet voor de drie 

verschillende filmstromingen. 
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fig. 4.3 

4.3 Theye, Donald en Jones (1962 lit 18 ) beschrijven experimenten over de o
2 

uitwisseling tussen een gasatmosfeer en een filmstroming longs een ver

ticale plaat. Dit is dus geval 3 uit de vorige deelparagraaf. 

Bij hen was Si= 0.65 en de uiteindelijke verzadieing 0.95. 
1:Yanneer de aanname over een oxigenatiefront ook opgaat bij filmstroming 

met een snelheidsgradient loodrecht op de film dan kunnen we met behulp 

van fig 4.3 bepalen hoe groot xf/d bij de experiroenten i" geweest en hoe 

deze zou zijn geweest wanneer h~t een film was net snelheid nul aan het 

bloed-gas grensvlak en wanneer er geen snelheidsgradient aanwe?.ig was. 

Met Si= 0.65 en S=0.95 volgt uit vgl 4.10, 4.8 en 4.4 dat F1=F
2

=F
3

= 0,856 

Dan wordt: 

met stroming langs een plaat xf/d = o.674 

bij de ge!dealiseerde film xf/d = 0.856 

bij de stroming tussen membranen xf/d = 0.905 

Een definitieve uitspraak over bet al of niet bevorderen van de o
2 

uitwisseling door het snelheidsprofiel in de film is aan de hand van boven

staande resultaten niet te doen. Wel kan hierover iets voorspeld worden. 
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4.4 Bij de filmstroming met v=O aan de grenslaag blijkt uit fig 4.3 dat het 

deel van de film vlak aan de wand niet meedoet aan het transport vanhet 

geoxigeneerde bloed. Dit betekent dat deze laag dient als weerstand voor 

de o
2 

moleculen die naar het midden van de film moeten diffunderen waar 

dat transport wel plaatsvindt. Dit zal de efficientie in de oxigenatie 

van het bloed niet ten goede komen. 

Bij de stroming met de snelheid maximaal aan het gas-bloed grensvlak is 

hfit inderdaad onverstandig te eisen dat het bloed voor 100% geoxigeneerd 

rnoet worden. Juist het oxigeneren van het bloed aan de wand kost hier 

veel tijd en levert maar een kleine toename op van de gemiddelde oxige

natie van het langsstromende bloed. 

Het is niet gerechtvaardigd om uit de berekeningen van deze paragraaf defi

nitief te concluderen dat filmstroming met de snelheid maximaal aan het 

hloed-gas grensvlak gunstiger is voor de o2 opname dan filmstroming zon

der snelheidsgradient. De meetresultaten van de aangehaalde onderzoekers 

duiden echter wel in deze richting. 

Om door middel van filmstroming langs een plaat 2.4 liter bloed per minuut 

met Si= 0.65 te verzadigen tot S= 0.95 hadden zij een beademings oppervlak 

(gas-bloed grensvlak) nodig van + 3.5 m2 bij een f:i.lmdikte van 0.019 cm. 

De P0 in de gasatmosfeer bedroeg 0.95 atmosfeer. 

Om di~zelfde te bereiken met een film zonder stromingsgradient,d = 0.019 cm 

en maar een beademingsoppervlak heeft men een beademinesoppervlak nodig van 
2 .!. 9.4 m. 

Bij de besproken plaatoxigenator was xf/d= 0.67 en dus xf= 0.0127 cm. 

Om de oxigenatie te verwezenlijken·met een geidealiseerde bloedfilm met 
2 d= 0.0127 cm is nog een beademingsoppervlak nodig van 6.3 m. 

5. Nacielen van open bloed-gas contact. Oppervlaktespl'nning. 

5.0 In hoofdRtuk I werd uiteengezet dat oppervlakte-actieve moleculen en 

-ionen op een bepaalde manier georienteerd in het gas-bloed grensvlak gaan 

zitten. Van diverse eiwitten is bekend dat 7..e, wanneer ze op de7.e vrijze 

netjes georienteerd in een vlak zitten, gaan polymeriseren. In vele ge

vallen is deze polymerisatie irreversibel, de eiwitten kunnen dan hun 

biologische functie niet meer vervullen. Men zegt dan dat de eiwitten 

denatureren. Deze denaturatie treedt in alle kunstlongen op wanrin open 

contact is tussen bloed en een gasatmosfeer. 
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Over de denaturatie van bloed-eiwitten in hartlongmachines is nog niet veel 

bekend. Het is echter meer dan waarschijnlijk dat dit de reden is dat 

hartlongmachines met open bloed-gas contact niet geschikt zijn voor lang

durige extracorporale perfusies (zie lit 26) Bij deze lange perfusies moet 

een membraan kunstlong worden gebruikt, of moeten middelen worden gevonden 

om de denaturatie ongedaan te maken. 

5.1 De oppervlaktespanning van bloed werd door mij bepaald via de hangende 

druppel methode (lit. 1 ) Aan bet einde van een cappfilair hangt een 

bloeddruppel welke wordt gefotografeerd. Uit enige afmetingen van de drup

pel, te bepalen uit de foto, is de oppervlaktespanning van bet bloed te 

bepalen. 

6. 

Deze methode werd geijkt met water. De gevonden waarde voor water week 

slechts 5% af van de door de literatuur gegeven waarde. 

De oppervlaktespanning van bloed bleek tweemaal zo groot te zijn als die 

van water. Dit is een vreemd resultaat daar oppervlakte-actieve stoffen 

normaliter altijd leiden tot een verlaging v~n de oppervlaktespanning. Het 

is waarschijnlijk dat zich bij de voorbereidingen tot bet fotograferen 

een eiwitvliesje om de druppel heeft gevormd dat de oorzaak is van het 

vreemde meetresultaat. 

Slotbeschouwing hoofdstuk v. 

De vorige paragraaf doet twijfels rijzen omtrent bet nut van de ontwikke

ling van een kunstlong waarin bloed rechtstreeks in contact komt met een 

gasatmosfeer. Echter, de constructie van een kunstlong met enige vierkan-

te meters membraan oppervlak is geen kleinigheid. Temeer daar elke keer voor 

het gebruik nieuwe membranen moeten worden ingezet. Hoewel membraanlongen 

al bestaan worden zij in Nederland bijvoorbeeld zelden gebruikt. 

Zeker voor operaties die minder duren dan 1 a 2 uur zal een kunstlong met 

rechtstreeks bloed-gas contact een toekomst blijven behouden. 

Buiten de verticale plaat oxigenator zijn nog vele andere typen in gebruik, 

waarbij het bloed in rechtstreeks contact met een gasatmosfeer is. De 

meest voorkomende zijn de bubble oxigenator en de rotating disk oxigenator. 

Bij de eerste wordt zuurstof door een bloedkolom geblazen. Bij de tweede 

draaien ronde metalen schijven snel in het rond. De schijven zitten ge

deeltelijk in bloed, het andere gedeelte is in een gasatmosfeer. 
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In de gasatmosfeer wordt door de schijven een dunne bloedfilm meegenomen. 

Beide genoemde oxigenatoren hebben het voordeel van een dunne film en men

ging van het bloed tijdens het oxigenatie proces. 

Toepassin5 in een kunstlong van de gedeeltelijk vrijstromende bloedfilm 

is mogelijk wanneer de startproblemen van de film worden overwonnen en 

een film dunner dan 100.Aim kan worden gerealiseerd. Een voordeel van deze 

gedeeltelijk vrijstromende bloedfilm is dat de dimensies van de film on

afhankelijk van de filmdikte kunnen worden bepaald. Schuimen van het bloed 

komt niet voor wanneer het raster met de onderste rij mazen in een bloed

reservoir blijft. 

Het berekenen van verzadigingstijden aan bloedfilmen met snelheidsgra

dienten lijkt nuttig opdat in kunstlongen, doch ook in kunstnieren, waarin 

bloedfilmen worden toegepast naar het gunRtigste snelheidsprofiel ge

streefd kan worden. 
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Conclusie. 

Een gPdeeltelijk vrijstromende bloedfilm kan verwezenlijkt worrlen 

in rasters met mazen van 1 cm breed en 1 tot 3 cm lang en mP-t 

draaddiameter van 0.1 - 0.25 mm. 

Het verband tussen dikte van en debiet door de filn is te beinvloe

nen door de keuze vat& draaddiameter en geeft daardoor armsll'tg bij 

de constructie van een kunstlong met behulp van de gedeeltelijk vrij

Rtromende bloedfilm. 

Pet spontnne starten van de film is niet mogelijk. Dit moet ~ebeu

ren met een wisser, of het raster moet uit een bloedreservoir worden 

e<!haa.ld. 

Het is belangrijk de rasters vetvrij te hebben daar anders de bloed

film niet aan de draden hecht. 

Het verband tussen de o2 verzadigine Sen [o2] in bloed iA voor 

S ~ 0.5 tot S = 1 binnen 0.5% nauwkeurig te beschrijven met de wet 

van Hill. 

De o2 uitwisseling tussen een gasatmosfeer en een stilstaande homogene 

film van haemoglobine oplossing wordt beschreven door de verr,elijking 

voor diffusie en chemische reactie. De oplossingen van deze ver~elij

king kunnen bij aanname van evenwicht tusl'Jen Sen C tijdens het 

diffusieproces, zeer goed beschreven worden met de voor de fysisch op

geloste o2 gecorrigeerde advancing front V'3rgelijking wanneer 

[Hb4J ~ 0.55610-3 gmol/liter (~ Ro gr. Hb 4/liter) en de P0 in de 
2 gasatmosfeer groter dan 170 mm Hg is. 

Oewenst onderzoek in verband met de constructie van een kunstlong met 

de gedeeltelijk vrijstromende bloedfilm. 

De g~suitwisseling tussen een vlakke stromende bloedfilm en een gas

atmosfeer, al dan niet gescheiden door een membraan, moet worden be

rekend en gemeten.voor diverse stromingsprofielen in de film. 

Het stromingspatroon in de rasters moet worden bestudeerd, met name de 

snelheidr:igr11dienten loodrecht op de film, en or, welke wijze dit wordt 

beinvloed door de afmetingen der mazen en de diameter der rasterdraden. 

Is er menging ann de horizontale o.raden of n:i.et? 
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".:>e o2ui twisseling tussen een zasatmosfeer en eon gedeel telijk vrij

stromende bloedfilm moet worden gemeten. 

De invloed van verontreiniging van de rasterdraden en relatieve 

vochtigheid van de omgeving op instandhouding van de bloedfilm 

moet worden bezien. 

Een methode moet worden ontwikkeld waardoor rA.sters met enige ste

vigheid kunnen worden vervaardigd van draad met 0.1 mm diameter. 

De verandering van lichtabsorptie en lichtvP.rstrooiine van bloed 

bij langdurige experimenten in vitro moet nader worden bestud~erd. 

Suggesties voor onderzoek. 

Ben literatuuronderzoek Daar alle kunstlongen die werden ontworpen 

en waarmee werd geexperimenteerd of aan werd gerekend. 

Voor- en nadelen van deze type oxygenatoren moeten qualitatief wor

den uitgedrukt. 

Wellicht kan de gedeeltelijk vrijstromende bloedfilm gebruikt worden 

bij de bestudering van de denaturatie van eiwitten in een ~as-bloed 

grensvlak. Met name de tijd die nodig is voor de eiwitten om bio

logisch inactief te worden. Het voordeel van een dergelijke bloedfilm 

in deze is: 

1e F.en gas-bloed grensvlak wordt continu gevormd 

2e Het bloed is vrijwel alleen in aanraking met de gasatmosfeer. 

NagP-gaan zou kunnen worden of de verandering van oppervlaktespanning, 

zoaJsdleoptreedt bij een ha.ngende druppel, een maat is voor de graad 

van polymerisering van de eiwitmoleculen in het oppervlak. 




