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Evaluatie van de micropipet methode voor gebruik 
hii 'J  1 NI odiiri ge m-echanische driakbelastinp o 

van de tibialis regio bij de rat. 

Samenvatting 

Interstitiële vloeistofdrukken in skeletspierweefsel kunnen gebruikt worden om de druk in dat 

spierweefsel te meten. In het kader van onderzoek naar de etiologie van drukwonden 

(decubitus) worden aan de Technische Universiteit Eindhoven modellen ontwikkeld om te 

onderzoeken hoe biologische weefsels reageren op externe mechanische belastingen. Naast een 

numeriek model wordt er een diermodel ontwikkeld. Beide modellen worden gebruikt om te 

onderzoeken hoe externe mechanische belastingen worden doorgeleid naar de huid en 

onderliggende weefsels, waar ze eventueel schade kunnen veroorzaken. Met behulp van de 

micropipet methode werden de interstitiële vloeistofdrukken gemeten in de tibialis anterior 

spier van ratten. Het resultaat is dat uit de metingen geen duidelijk verband tussen externe 

mechanische belastingen en interstitiële vloeistofdrukken te halen is. In dit verslag wordt 

weergegeven hoe de metingen zijn uitgevoerd, wat de resultaten zijn, en zullen aanbevelingen 

worden gegeven hoe de gebruikte methode te verbeteren is, opdat er in de toekomst meer 

reproduceerbare resultaten kunnen worden verkregen en er verder gezocht kan worden naar de 

relatie tussen externe mechanische belasting en de gemeten interstitiële vloeistofdruk 

J.M.A. Stijnen, juni 1997 
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Inleiding 

1. Inleiding 

De menselijke huid en onderliggende weefsels (onderhuid en spierweefsel) zijn gevoelig voor 

langdurige quasi-statische dwarsbelastingen, zoals die optreden bij bijvoorbeeld liggen en 

zitten. Maar ook het dragen van prothesen, brillen, hoorapparaatjes en dergelijke leidt tot zulke 

belastingen van huid en onderliggende weefsels. De schade aan weefsels die een langdurige 

statische belasting kan veroorzaken, wordt drukwond (decubitus) genoemd. Drukwonden zijn 

pijnlijk voor de personen die het treft en vragen een aanzienlijke tijd voor behandeling en 

genezing. In ziekenhuizen komt het regelmatig voor dat bij een opgenomen patiënt een 

drukwond ontstaat, bijvoorbeeld doordat de patiënt langdurig in een rolstoel dient te zitten. 

Het voorkomen en behandelen van drukwonden is daarom een belangrijk onderdeel in de 

geriatrie, revalidatie en orthopedie. Omdat er weinig bekend is over de ontstaansmechanismen 

van drukwonden, is aan de Technische Universiteit Eindhoven een project gaande met als 

doelstelling te onderzoeken wat de invloed is van een langdurige belasting op biologische 

zachte weefsels. 

In het kader van dit project wordt een numeriek model ontwikkeld om te onderzoeken hoe 

biologische weefsels op externe mechanische belastingen reageren. Naast het numerieke model 

wordt een diermodel ontwikkeld. Dit diermodel wordt gebruikt ter validatie van het numeriek 

model en tevens voor het bestuderen van de relatie tussen externe belasting, de daardoor 

optredende reactie van het belaste weefsel en de uiteindelijke schade aan het belaste weefsel. 

Deze schade snisiaai voornanïefijk i ï ~  het spierweefsel. Eeii hypothese is dat een laiigdurig 

aangehouden hoge drukgradiënt in de interstitiële ruimte tussen capillairen en cellen leidt tot 

een herverdeling van vloeistof en verandering van deeltjesconcentratie. Daardoor kan de 

aanvoer van voedingsstoffen naar de cellen en de afvoer van afvalstoffen uit de cellen 

verslechteren en kan irreversibele schade aan de cellen in het weefsel optreden. Omdat 

spierweefsel metabool actiever is dan bijvoorbeeld de huid, zal het gevoeliger zijn voor 

beschadiging van cellen. 
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Inleiding 

Om iets te kunnen zeggen over de werkelijke belasting van het spierweefsel wordt de in de 

spier heersende interstitiële vloeistofdruk gemeten. Gekozen is voor de micropipet 

methode,zoals voor het eerst beschreven door Wiederhielm et al. [1964], omdat deze methode 

op voorhand de beste lijkt: de interstiële vloeistofdrukken kunnen meteen gemeten worden, en 

de schade aan het weefsel is zeer klein. De micropipet methode is echter ontwikkeld voor het 

meten in huid of bloedvaten. caarom dient deze methode eersi een evakiatk is ondeïgaan. 

De uiteindelijke schade wordt bepaald aan de hand van histologisch onderzoek. 

Doelstelling 

Het doel van deze stage is de micropipet methode te evalueren voor het meten van interstitiële 

vloeistofdrukken in spierweefsel. 

Opzet van het verslag 

Allereerst worden in hoofdstuk 2 enkele interstitiële vloeistofdruk meetmethoden besproken, 

en wordt beargumenteerd waarom voor de micropipet methode is gekozen. Vervolgens wordt 

in het hoofdstuk 3 uitgelegd hoe vloeistofdrukken bepaald worden, welke procedure gevolgd 

is, welke opstelling gebruikt is, en welke voorbereidingen getroffen moeten worden voordat 

een meting gestart kan worden. Vervolgens zullen in hoofdstuk 4 de resultaten gepresenteerd 

worden, waarna in hoofdstuk 5 een discussie plaatsvindt en conclusies worden getrokken. Tot 

slot worden in hoofdstuk 6 nog enkele aanbevelingen gedaan. 

~ 

Stageverslag decubitusproject 



Interstitiële vloeistofdruk meetmethoden 

2. Interstitiële vloeistofdruk meetmethoden. 

Interstitiële vloeistofdruk meetmethoden kunnen verdeeld worden in acute en chronische 

meetmethoden. Voorbeelden van acute meetmethoden zijn metingen met de naaldmethode, de 

Wicht catheter methode, de wick in naald methode, en de micropipet methode. Chronische 
.. ---4--4i.-A-- -a*- - - + h n A a n  T T I P & P ~  mat m a Y - n l Q n t n n r A n  m n n n t . f A r n n r A n  =f nnraiiTn lllCCLlllCLllUUCii LlJll l l lc .LlIwU~l1 ulc. vv c.Lnwl1 IILWC Ejc.1IIIyIulILww~uw E j w y w L L ~ I u w I u w  yul WULW 

capsules. Omdat bij de dierproeven direct gemeten dient te worden is een chronische 

meetmethode niet geschikt. Om een vergelijking van interstitiele vloeistofdruk meetmethoden 

te kunnen maken is informatie gebruikt uit Wiig [1990]. 

De naaldmethode 

Bij de naaldmethode wordt een met vloeistof gevulde naald in het weefsel gebracht. De 

vloeistof in de naald wordt in contact gebracht met de interstitiële vloeistof. Het meten van 

interstitiële vloeistofdrukken, welke bestaan uit een hydrostatische en een osmotische druk, 

kan gebeuren met of zonder infusie van vloeistof vanuit de naald in het weefsel. Met een 

manometer wordt de druk in de naald gemeten. Een nadeel is dat de naaldmethode traumatisch 

is. Door de insertie van de naald kunnen bloedvaten en lymfevaten stukgetrokken worden, 

cellen kapot gaan en acute ontstekingsreakties ontstaan. Dergelijke weefselbeschadigingen 

kunnen de hydrostatische vloeistofdruk beïnvloeden. Wanneer met behulp van infusie gemeten 

wordt, wordt niet alleen de druk in het interstitium gemeten, maar tevens de weerstand van het 

weefsel tegen infusie. Nog een nadeel van de naaldmethode is de lange insteltijd (ongeveer een 

half uur). 

De wick methode 

De wick methode is een methode die gebruik maakt van een polyetheen catheter, gevuld met 

een fysiologische zoutoplossing, waaraan een drukopnemer is verbonden. De diameter van de 

catheter bedraagt ongeveer 0.6 mm. Een gevlochten bos draad word de wick-catheter 

ingetrokken zodanig dat een klein stukje draad buiten de buis blijft om ervoor te zorgen dat de 

zoutoplossing voldoende contact maakt met de interstitiële ruimte. Het weefsel wordt op deze 

manier aan het eind van de catheter ondersteund, zodat met zoutoplossing gevulde holtes 

ontstaan die in evenwicht zijn met de omringende interstitiële vloeistof. Zonder de draad zou 

het weefsel de catheter blokkeren en zou er geen druk gemeten worden. De vloeistof die vanuit 
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Interstitiële vloeistofdruk meetmethoden 

het meetsysteem het weefsel instroomt, kan de druk rond de naaldtip beïnvloeden. De wick- 

catheter kan als een halfdoorlatend membraan gaan werken en dus als een osmometer gaan 

functioneren. Andere nadelen van de wick methode zijn de weefselbeschadigingen als gevolg 

van de grootte van de naald en de lange insteltijd. 

Iie wick in naaid methode 

Bij de wick in naald methode wordt de wick in een naald met een dizmeter vm 8.6 m 

geschoven en in het weefsel gebracht. De kans op bloedingen en ontstekingen op de plaats van 

injectie is kleiner dan bij de wick methode. De druk die met de wick in naald methode gemeten 

wordt is uitsluitend hydrostatisch van aard. 

De micropipet drukmeting 

Micropipetten zijn glazen buisjes met een hele kleine tipopening (bijvoorbeeld 3 pm) die in de 

interstitiële ruimte gebracht kan worden. De micropipet wordt voor het inbrengen gevuld met 

een hypertonische vloeistof. De tip van de micropipet wordt ingebracht in het weefsel. Door 

onderdruk in de pipet aan te brengen zal een beetje interstitiële vloeistof de pipettip in gezogen 

worden. Bij het meten met micropipetten wordt van een servonulling systeem gebruik 

gemaakt. Het servo-gecontroleerde drukmeetsysteem werkt volgens een principe waarbij de 

electrische impedantie gemeten wordt van een micropipet waarin zich een scheidingsvlak 

tussen een hyper- en een isotonische vloeistof bevindt. Drukverandering rond de tip van de 

micropipet zal de positie van het scheidingsvlak doen verplaatsen. Door het verschil in 

electrische weerstand van de twee zoutoplossingen zal een verandering van de positie van het 

scheidingsvlak leiden tot een verandering van de totale pipetimpedantie. De 

weerstandsverandering werkt als een foutsignaal op het servosysteem, dat daardoor een 

lineaire pomp aanstuurt om een gelijke, tegengestelde druk te genereren. De pompdruk die als 

maat voor de weefseldruk wordt gehanteerd, kan eenvoudig met een conventionele 

drukopnemer gemeten worden. 

Een nadeel van glazen micropipetten is dat ze gemakkelijk breken. Daarom zijn redelijk stevige 

pipetten met een redelijk grote opening (ca. 3pm) nodig. Plastic pipetten meten net zo goed als 

glazen pipetten, echter een nadeel blijft de weefselbeschadiging die veroorzaakt wordt bij het 

inbrengen van de stalen naald waarmee de plastic pipet in het weefsel gebracht wordt [Houben, 

19881. Of de pipettip in een cel zit of in het interstitium zal de drukmeting niet beïnvloeden, 
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Interstitiële vloeistofdruk meetmethoden 

Wanneer de pipettip in een bloedvat zit, kan dit opgemerkt worden doordat de pipet dan de 

bloeddruk meet die veel hoger is dan de interstitiële vloeistofdruk van onbelast spierweefsel. 

Motivatie van de keuze voor de micropipet methode 

Omdat de micropipet de kleinste drukmeter is, zal het weefsel minder beschadigen door 

insertie dan met iedere andere methode. h4ei de micïûpipei ïïìeihûde wûïden enkel 

hudrostatische drdckeri gemeten en de insteltijd is relatief kort ten opzichte van de andere 

methoden. Het probleem van de breekbaarheid van glazen micropipetten wordt grotendeels 

onderschept door de achterpoot waarin gemeten wordt te fixeren. Omdat de nadelen van de 

micropipet methode veel kleiner zijn in vergelijking met de andere interstitiële vloeistof 

drukmeetmethoden, lijkt de micropipet methode het meest geschikt voor het meten van de 

interstitiële vloeistofdruk in de tibialis regio van de rat. 
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Procedure 

3. Procedure 

De metingen zijn verricht op 7 tot 9 weken oude Noorse bruine ratten van het mannelijke 

geslacht, met een gewicht van 180 tot 220 gram. De dieren werden verdoofd met een mengsel 

van ketamine (1 ml kg-' Nimatek') en xylazine (1 ml kg-' Sedamun'), dat onderhuids 

Y geïnjecteerd werd. Wanneer de dieren verdoofd waren, werd aan de hand van de reflexen 

gecontroleerd of de verdoving nog voldoende was. Als  dat niet ket geval was, werd 

bijverdoofd door een dosis van 1 ml kg-' Nimatek' te injecteren in het peritoneum. De rectale 

temperatuur werd constant op 37-38 "C gehouden met behulp van een warmternat en een 

warmtelamp. Ter controle hiervan werd gebruik gemaakt van een rectaalthermometer. 

De verdoofde rat werd nu op de warmtemat in rugligging in een speciaal hiervoor ontworpen 

belastingsapparaat gelegd. Dit apparaat bestaat uit een inklemming voor de rechter 

achtererpoot, en een ronde stempel voor de belasting van de tibialis regio (zie figuur 1). 

figuur 1: foto van het belastingsapparaat 

Voor een volledige beschrijving van dit belastingsapparaat wordt verwezen naar het interne 

WFW verslag van R. van Damme [1996]. 
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Procedure 

De knie van de rat wordt tussen twee cilinders met concave uiteinden ingeklemd, en de voet 

wordt in een U-profiel geplakt met tweezijdige plakband. Zowel het kniegewricht als het 

enkelgewricht worden onder een hoek van 90" gefixeerd. 

De spier wordt belast door een stempel (0 3 mm) loodrecht op de huid te drukken. Omdat de 

huid van de rat behaard is en het haar dat onder de stempel zit de druk in net onaeriiggencie 

weefsel kan beïnvloeden, woïck het haar op die plek met een schaar kortgeknipt zonder dat de 

huid hierdoor beschadigt. De precieze plaats waar de stempel de huid raakt wordt gemarkeerd 

met een watervaste stift, zodat naderhand de precieze plaats van belasting teruggevonden kan 

worden. 

De stempel is cilindervormig met een bolvormig uiteinde en wordt onder een hoek van 30" met 

de horizontaal loodrecht op de huid gezet (zie figuren 2 en 3). Op deze manier wordt de 

drukbelasting loodrecht op de huid uitgeoefend. De drukken die op de huid worden 

uitgeoefend zijn resp. 3 kPa (2 keer), 8 kPa (3 keer), en 15 kPa (4 keer), en werden tot twee 

uur aangehouden. Voor deze drukken zijn gekozen omdat ze clinisch relevant zijn. Bij deze 

drukken en deze belastingsduur kunnen al drukwonden ontstaan. 

figuur 2: Foto van de positionering van de stempel ten opzichte van de pipet en de acherpoot 
van de rat. 
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tibia 

m. tibialis anterior I 

figuur 3: Schematische representatie van de tibialis anterior spier, met overliggende huid, 

samengedrukt tussen een stempel (piston} en het tibia bot in de achterpoot van een rat. Een 

micropipet is in de spier gebracht om de interstitiële vloeistofdruk onder de stempel te meten. 

Op deze manier wordt de tibialis anterior spier samen met de huid- en bindweefsellaag tegen de 

tibia gedrukt. De kracht die de stempel uitoefent, wordt pneumatisch geregeld. Aan de 

achterkant zit de stempel in een kamer waarin met een drukapparaat op een gecontroleerde 

manier een druk kan worden opgebouwd. De druk in deze kamer wordt via een membraan 

doorgeleid naar de stempel. Omdat de stempel wfijving ondervindt van de cilindrische 

geleiding, is de ijkgrafiek van de stempel aanvankelijk niet-lineair. Daarom wordt eerst een 

begindruk po op de membraan gezet zodat men bij drukverhoging in het lineaire gebied terecht 

komt (zie ook figuur 4). Er wordt voor gezorgd dat deze begindruk wordt aangebracht 

voordat de stempel de huid raakt. 

300 

gemeten 2oo 

druk 

n 
O 3 6 9 

opgelegde druk [Ea]  

figuur 4: ijkgrafiek van de stempel. 
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Procedure 

Principe van de micropipet drukmeting 

De drukmeting berust op het volgende principe. In een glazen pipet met een hele kleine 

tipopening (bijvoorbeeld !3 3 pm) zitten twee zoutoplossingen van verschillende concentraties. 

Het scheidingsvlak tussen deze oplossingen dient zich in de pipettip te bevinden. Aangezien de 

pipettip in het levende weefsel zal komen te zitten, is de vloeistof in de pipetopening de 

interstitieie víoeistof. De keuze voor de andere vloeistof is gevalien op een 2.0 NI NaCi 

oplossing in water [Meijer, 19961. De elektrische geleidbaarheid van een zoiitoplossing is 

afhankelijk van de concentratie van die oplossing. Wanneer de druk rondom de pipettip 

verandert zal het scheidingsvlak zich verplaatsen waardoor de weerstand van de pipet 

verandert (zie figuur 5). 

huid* .. . I I a . .  

scheidingsvlak ' I ' ' PI 

R1 = de electrische weerstand over de pipet bij druk P1 van 
de interstitiële vloeistof 

R2 = de electrische weerstand over de pipet bij druk P2 van 
de interstitiële vloeistof 

ea = 2.0 M NaCl-oplossing 

= interstitiële vloeistof 

figuur 5: verplaatsing van het scheidingsvlak waardoor de pipetweerstand verandert. 

De weerstafid vm de pipet v~crdt z e t  behdp vm em SVPJOS~S~VPVII? ( P M  Iric. mcde! 59) 

vergeleken met een in te stellen weerstand en het verschil ervan wordt aan een lineaire pomp 

aangeboden. Het is dus een compensatiemethode waarbij de pompdruk het scheidingsvlak op 

zijn plaats houdt. De pompdruk wordt gemeten (druksensor P10 EZ-1, Spectramed Inc.) en 

versterkt (Peekel Instruments) en dan aan een personal computer aangeboden waar het signaal 

gesampled wordt inet een frequentie van bijvoorbeeld 1 Hz en daarna verwerkt wordt 

(Labview, National Instruments). De versterker werd zo ingesteld dat een druk van 10 kPa een 

uitslag van 5 Volt gaf. Figuur 6 geeft het schema van de totale meetopstelling weer. 

Stageverslag decubitusproject 10 



Procedure 

A 

H 

I 

verklaring van het bovenstaande schema: 
A: Drukapparaat. Hiermee wordt pneumatisch de druk die de stempel uitoefent gerealiseerd. 
B: Belastingsapparaat. Hiermee wordt de achterpoot van het proefdier gefixeerd. Ook wordt hiermee de 

C: Verdoving. 
D: Micromanipulator. De pipet wordt ingebracht met behulp van een micromanipulator om de pipet zo stabiel 

E: Pomp. Deze pomp zorgt ervoor dat het scheidingsvlak in de pipettip op dezelfde plaats blijft. 
F: Computer. De computer leest de gemeten drukken in. 
G: Voltmeter. De uitslag van de voltmeter is een maat voor de gemeten druk. 
H Versterker. Met de versterker wordt de versterking van het meetsignaal ingesteld. 
I: Servosysteem. Het servosysteem koppelt het meetsignaal terug naar de pomp zodat het scheidingsvlak in de 

pipettip op dezelfde plaats blijft. 

stempel gepositioneerd. 

mogelijk te houden zodat geen breuk optreedt. 

figuur 6: Schema van de meetopstelling die bij de experimenten werd gebruikt. 

Calibratie en ijking van de micropipetten. 

Voordat een micropipet gebruikt kan worden moet hij eerst geijkt en gecalibreerd worden. Dit 

gebeurt met behulp van een drukvaatje waarin de pipet ingeklemd kan worden. In de pipet zit 

weer een 2.0 M NaC1 oplossing, terwijl in het drukvaatje een fysiologische zoutoplossing zit. 

Aan het drukvaatje zit een aansluiting voor het drukapparaat zodat er in het drukvaatje een 

druk opgebouwd kan worden. Wanneer er geen druk opgelegd wordt, zou er ook geen druk 

gemeten moeten worden en zou de uitslag op de voltmeter O Volt aan moeten geven. Indien dit 
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Procedure 

niet zo mocht zijn, kan op de versterker het nulpunt verschoven worden. Nu het nulpunt 

vastligt is het de bedoeling dat de gemeten druk lineair stijgt bij een lineaire stijging van de 

opgelegde druk. Wanneer dit niet het geval is, is het servosysteem niet goed ingesteld of is de 

pipet niet goed. Wanneer dit wel het geval is, kan een versterkingsfactor ingesteld worden 

zodat de druk gemakkelijk is af te lezen op de voltmeter. Het is gemakkelijk om bijvoorbeeld 

bij een versterkingsfactor twee te kiezen zodat Gij een opgelegde (= gemeten) drük van i0 W a  

de voltmeter 28 Volt aangeeft. Voor de stapsgewijze beschijvhg wordt verwezen naar het 

stageverslag van Meijer [ 19961. 

Interstitiële vloeistofdruk meting 

Een geijkte pipet wordt in een micromanipulator (Metallurgie, model MM33) ingeklemd en 

aangesloten op het servosysteem. Het spanningsverschil wordt gemeten tussen de pipethouder 

die in contact staat met de zoutoplossing en de huid van het dier waar een elektrode op de 

blote, onthaarde huid is geplakt. Wanneer de pipettip uit de vloeistof wordt gehaald en 

opnieuw in vloeistof gehouden wordt, verschuift het nulpunt. Daarom moet het nulpunt van de 

pipet ingesteld worden in een druppel (fysiologisch zout) op de huid. Bovendien moet er altijd 

in de vloeistof gemeten worden. De druppel, waarin de pipet wordt ingeregeld, wordt op zijn 

plek gehouden door een stuk Duoderm@E [ConvaTecl op de huid te plakken net onder de 

plaats waar de pipet zal worden ingebracht (zie figuur 7). 

plaats van druppel 
/ 

figuur 7: vorm van het stuk pleister dat de druppel 
waarin de pipet wordt ingeregeld op zijn plaats houdt 

Het nu volgende wordt door een microscoop gevolgd. 

De stempel wordt op de huid gezet zonder dat er al druk wordt uitgeoefend. Dat wil zeggen 

dat de huid niet zichtbaar vervormt, terwijl het contactvlak van de stempel de huid raakt. 

Als  de pipet is ingesteld en aangesloten wordt deze door de huid geprikt en horizontaal in het 

spierweefsel gebracht. A l s  de pipettip niet in spierweefsel zit maar in een bloedvat dan zal de 

bloeddruk gemeten worden die hoger is dan de interstitiële vloeistofdruk. De interstitiële 

vloeistofdruk is in onbelast weefsel constant, terwijl de bloeddruk pulseert. 
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Procedure 

De huid is taai waardoor bij het inbrengen van de pipet eerst enige kracht op de pipet 

uitgeoefend moet worden voordat de pipet door de huid prikt. Vervolgens wordt de pipettip 

ongeveer 4 mm het weefsel in gebracht, zodat de pipettip net onder de stempel terecht komt. 

Omdat het gedeelte van de pipet dat zich in het weefsel bevindt niet te zien is, kan slechts 

geschat worden hoever de pipet in het weefsel zit. Het inbrengen van de pipet wordt door de 

microscoop gevolgd Waa-biJ moei wûïden opgelet dat het weefsel ïûndûm bet gedeelte van de 

pipet dat in het weefsel zit niet vervormd is na het inbrengen. Om zeker te zijn van dit laatste 

wordt ongeveer 15 minuten gewacht zodat het weefsel kan relaxeren. Op de digitale voltmeter 

is te zien wanneer de druk die het systeem meet stabiel wordt. De meting kan dan worden 

gestart, en de externe belasting kan worden opgelegd. 

De resultaten van de metingen zijn afgebeeld in de bijlage. 
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Resultaten 

4. Resultaten 

opgelegde belasting [Wal 

3 

3 

8 

De pipet 

Zowel bij het inbrengen van de pipet als bij het aanbrengen van de belasting op de huid, bleven 

de gebruikte pipetten intact. De opening in de pipettip verstopte niet gedurende de metingen. 

maximum gemeten druk [Wal gemeten drukpercentage [ %] 

2,89 95 

2,85 96 

1,85 23 

De metingen 

Bij het inbrengen van de pipet werden drukpieken van meer dan 40 kPa geregistreerd. 

Wanneer de pipettip zich eenmaal in het weefsel bevond, werden drukken variërend van -4 kPa 

tot +1 kPa gemeten. Aanvankelijk verliep de gemeten druk in de tijd, maar na enkele minuten 

werd de gemeten druk stabiel. 

Bij alle metingen was bij een constante opgelegde belasting aanvankelijk een snelle stijging in 

de druk te zien, die daarna afvlakte tot een maximale waarde. Deze maximale waarde werd in 

het algemeen binnen vijf minuten bereikt. De gemeten maxima staan in onderstaande tabel 

vermeld. 

8 

15 

tabel 1 : het percentage van de gemeten druk ten opzichte van de opgelegde druk 

7,95 99 

2,70 18 

15 

15 

6,53 44 

12,07 81 

15 19 I 2,86 
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Resultaten 

Nadat de maxima waren bereikt daalden de gemeten drukken eerst langzaam, totdat een 

constante waarde werd bereikt. Deze constante waarde werd ongeveer 15 minuten na het 

opleggen van de belasting bereikt, en bedroeg 10 tot 18 % van de opgelegde belasting. 

Bij het ontlasten van het weefsel werd soms opnieuw een stijging van de druk geregistreerd, 

vooral bij die experimenten waarbij langer dan een uur belast werd. Na deze eventuele stijging 

treedt er een daling van de druk op tot weer een constante waarde wordt bereik 

Figuur 8 is een voorbeeld van ee;i grafiek waarin de gemeten vloeistofdruk tegen de tijd is 

uitgezet en waarin de zojuist beschreven gebeurtenissen te zien zijn. 

gemeten 
druk 
[kPal 

0 20 40 60 80 I 00 120 
tijd [minuten] 

figuur 8: voorbeeld van een drukmeting. 

In bovenstaande grafiek is te zien dat er een stabiele druk ontstaat na ongeveer 20 minuten. Bij 

de eerste abrupte stijging in de druk werd 8 Wa opgelegd, terwijl de maximale waarde dan 

1.85 kPa wordt, wat 23 % van de opgelegde belasting is. Na deze maximale waarde daalt de 

druk totdat hij weer stabiel wordt en 1.2 kPa (=15 % van de opgelegde belasting) bedraagt. 

Na 58 minuten wordt de opgelegde belasting verhoogd tot 15 Wa, wat weer leidt tot een 

abrupte stijging van de gemeten druk. De maximale waarde is hierbij 2.82 kPa, wat 18% van 

de opgelegde belasting is. Ook hierna daalt de druk totdat een stabiele waarde van 1.6 kPa 

(10%) bereikt wordt. 

De vormen van de grafieken van de meetgegevens komen in het algemeen redelijk overeen. De 

maxima die gemeten worden vertonen grote verschillen. Dit laatste kan veroorzaakt worden 

van de plaats van de pipettip ten opzichte van de stempel gedurende de metingen. Omdat het 
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Resultaten 

weefsel locaal belast wordt, zal de druk in het weefsel sterk afhangen van de plaats waar 

gemeten wordt. Uit de verschillende resultaten van de metingen blijkt dat het experiment niet 

goed reproduceerbaar is. Er is dus geen duidelijke relatie te zien tussen de opgelegde externe 

mechanische belasting en de gemeten interstitiële vloeistofdruk. 

in de bijiage ~~ staan de grafieken van de andere metingen. 
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Discussie 

5. Discussie 

Uit deze pilot voor drukmetingen blijkt dat het mogelijk is om met de micropipetmethode 

interstitiële vloeistofdrukken te meten, zonder dat de pipetten kapot gaan door het aanbrengen 

van belastingen. De kleine opening in de tip van de pipetten verstopt door het kristalliseren van 

of dour he; weefsel -*ââï de pipe: kl l;e-;ifi& ge&dren& het exl;er;rkent. Het l;$jFL 

echter moeilijk om de metingen te reproduceren. 

Er is echter geen duidelijke relatie gevonden tussen de opgelegde externe mechanische 

belasting en de gemeten interstitiële vloeistofdruk. Hiervoor zullen meer metingen gedaan 

moeten worden op een meer gestandaardiseerde manier, waar later meer over gezegd wordt. 

De trend lijkt aanwezig dat naarmate de opgelegde belasting groter wordt, de gemeten 

vloeistofdruk relatief minder wordt. 

Het experiment is niet goed reproduceerbaar, wat waarschijnlijk te maken heeft met de 

volgende punten: 

Ten eerste hangt de druk die gemeten wordt af van de plaats waar gemeten wordt. Wanneer de 

tip van de pipet zich midden onder de stempel bevindt tijdens de meting, dan zal een hogere 

druk gemeten worden dan wanneer de tip van de pipet aan de rand van de stempel zit. Dit is 

moeilijk te zien omdat het gedeelte van de pipet dat in het weefsel zit niet te zien is. Wanneer 

er bijvoorbeeld dwarsstreepjes op de tip van de pipet aangebracht zouden worden, dan zou de 

pipet bij elk experiment even diep in het weefsel en op dezelfde plek onder de stempel zitten en 

zouden de meetresultaten waarschijnlijk veel beter op elkaar lijken. Ook zal door het 

wegstromen van vloeistof door de drukgradiënt in de spier een extra druk gemeten worden die 

afhankelijk is van de plaats. 

Ten tweede is het aanbrengen van de belasting moeilijk. Er wordt onder de microscoop 

gekeken of de stempel op de huid staat, maar dit is niet duidelijk te zien. De opgelegde 

belasting wordt berekend door de druk die af te lezen is op een drukmeter te vermenigvuldigen 

met een oppervlakteverhoudingsfactor van de oppervlakte van de stempel ten opzichte van de 

oppervlakte van de membraan. Deze factor is vrij groot, waardoor het precies doseren van de 

opgelegde belasting moeilijk wordt. Het zou veel gemakkelijker zijn wanneer de opgelegde 

~ 
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Discussie /Aanbevelingen 

druk rechtstreeks aan de stempel gemeten wordt, bijvoorbeeld door het aanbrengen van 

rekstrookjes of een piëzo-elektrisch kristal. 

Verder dient nog opgemerkt te worden dat veranderingen in de omgevingstemperatuur leiden 

tot drukveranderingen in het pneumatische gedeelte van het belastingsapparaat waardoor de 

opgelegde belastingen beïnvioed worden. Door een bijvoofiieeld langzaam stijgende 

omgevingstemperaiuur sîijgî de druk in het belastingsapparaat, waardoor de aan het weefsel 

opgelegde belasting stijgt. 

De gemeten interstitiële vloeistofdrukken zijn te vergelijken met de resultaten van de metingen 

die Dodd en Gross [1991] gedaan hebben in het onderhuids bindweefsel over het ilium van 

varkens met de wick in needle methode. Ze zijn echter opmerkelijk lager dan de interstitiële 

vloeistofdrukken die gemeten werden in de tibialis anterior spier waarbij gebruik werd gemaakt 

van een opblaasbare hoes om het hele been [Gilbert, et al., 19951. Bij deze metingen werd 

gebruik gemaakt van een polyethyleen catheter met een tipdiameter van 1.6 mm en daarin vijf 

sneden in axiale richting van 6 cm lang. Door het opblazen van de hoes om het been is de druk 

constant in het hele weefsel gedurende de hele periode van belasting en is er geen interstitiële 

vloeistofstroom weg van het belaste gebied. De door Gilbert et al. gemeten drukken zijn 

ongeveer net zo hoog als de opgelegde drukken. 

6. Aanbevelingen 
Kort samengevat is het mogelijk om interstitiële vloeistofdrukken te meten met de micropipet 

meetmethode. Er moet in de toekomst wel aandacht worden geschonken aan de positionering 

van de pipettip in het weefsel ten opzichte van de stempel, en aan de manier waarop de externe 

belasting opgelegd wordt. Verder moet erop gelet worden dat gedurende een experiment de 

omgevingstemperatuur constant blijft. Wanneer er rechtstreeks aan de stempel gemeten wordt 

hoe groot de externe belasting is, zou het probleem van de temperatuursafhankelijkheid 

verholpen kunnen worden door een terugkoppeling. Er zou dan een regelsysteem toegepast 

worden dat deze aan de stempel gemeten externe belasting constant houdt. Door het doen van 

meer metingen kan dan gezocht worden naar de relatie tussen de opgelegde externe 

mechanische belasting en de gemeten interstitiële vloeistofdruk. Het numerieke model van 

belaste weefsels wordt ontwikkeld om meer inzicht te scheppen in de beschreven fenomenen. 

Stugeverslag decubitusproject 18 



Literatuurlijst 

Literatuurlijst 

Damme, H.A. W .M. van, Ontwikkeling van een belastingsapparaat voor dierexperimenteel 

onderzoek naar de etiologie van decubitus. WFW rapport 96.098, Technische Universiteit 

Eindhoven, Eindhoven, 1996 

Dodd, K.T., D.R.,Gross, Three-dimensional tissue deformation in subcutaneous tissues 

overlying bony prominences may help to explain external load transfer to the interstitium. J. 

Biomechanics, Vol. 24,. 11-19, 1991. 

Gilbart, M.K., Darrell, M.D., Oglivie-Harris, J., Broadhurst, C., Clarfield, M., Anterior tibial 

compartment pressures during intermittent sequential pneumatic compression therapy, 

Microvascular Research, Vol. 21,. 308-319, 1995. 

Houben, G. , Meting van vloeistofdrukken in biologische weefsels met een plastic micropipet. 

R-925-A, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, 1988. 

Meijer, R., Evaluatie van de micropipet methode bij langdurige vloeistofdrukmetingen in 

dwarsbelast spierweefsel. WFW-rapport 96.133, Technische Universiteit Eindhoven, 

Eindhoven, 1996. 

Wiederhielm, C.A., Woodbury, J. W., Kirk, S., Rushrrier, R.F., Pulsatile pressures in the 

microcirculation of frog’s mesentery. Am. J. Physiol., 207, 173-176, 1964. 

Wiig, H., Evaluation of methodologies for measurements of interstitial fluid pressure in rat 

subcutis and skeletal muscle: Comparison to wick-in-needle technique. Microvascular 

research 21, 308-319, 1981. 

Wijnja, A.K., IPM drukmeetsysteem voor het meten van interstitiële vloeistofdrukken in 

poreuze media. WFW-rapport 93.134, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, 1993. 

Stageverslag decubitusproject 19 



Bijlage 

Bijlage 

In deze bijlage staan de meetdata afgebeeld. 

10 
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druk 
[kPa] O 

gemeten 
druk 
[kPaJ 
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In de bovenste grafiek op deze bladzijde is te zien dat na het opleggen van een externe druk 
van 8 kPa er een langzame stijging is van de gemeten druk. Deze stijging vlakt na verloop van 
tijd af tot een constante helling. Dit kan Riet de oorzaak zijn van een tsmperztuurstijging vízn 
de omgeving omdat na het weghalen van de opgelegde belasting de gemeten druk nog steeds 
stijgt. Wanneer er een rechte lijn van de meetcurve wordt afgetrokken, ontstaat de onderste 
grafiek. Een meting als deze mag niet gebruikt worden om conclusies te trekken omdat de 
meetgegevens gemanipuleerd worden. 
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