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SAMENVATTING. 

Dit literatuuronderzoek is gedaan in het kader van het 
samenwerkingsproject 'Atherosclerose' tussen de medische fakulteit van de 
rijksuniversiteit Limburg en de fakulteiten Werktuigbouwkunde en Technische 
Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. In het project 
'Atherosclerose' wordt de mogelijkheid van vroegtijdige detectie van een 
vernauwing (=stenose) in een (slaglader onderzocht. Het onderzoek richt zich 
daarbij op de halsslagadervertakking. Behalve fysiologische faktoren kunnen 
ook hemodynamische faktoren een rol spelen bij het ziekte-proces. Het zijn 
voornamelijk de hemodynamische faktoren waar de genoemde fakulteiten van de 
TUE zich op concentreren. 

In dit literatuurverslag zullen eerst in de inleiding de reeds gevonden 
eigenschappen van de stroming door de halsslagadervertakking beschreven 
worden. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
bestaande theoriëen over het verband tussen het karakter van de stroming 
door de arteriën en het ontstaan van een verdikking in de arteriewand. Dit 
overzicht zal worden voorafgegaan door een hoofdstuk over de eigenschappen 
van de arteriewand (Hfst 2) en een hoofdstuk over enige algemene aspecten 
van massatransport (Hfst 3 ) .  Het verslag wordt afgesloten met een 
samenvatting van de verschillende theoriëen. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING. 

Atherosclerose is een ziekte die zich openbaart door vernauwing en ver- 
harding van (slagladers. In het interafdelingsproject 'Atherosclerose' wordt 
getracht een methode te vinden om een vernauwing in een (s1ag)ader vroeg- 
tijdig te detecteren. Het onderzoek richt zich daarbij op de halsslagader- 
vertakking. 
Een belangrijk gedeelte van het onderzoek bestaat uit visualisatie- 

experimenten en Laser-doppler metingen aan modellen van de halsslagader- 
vertakking. Eigenschappen van de halsslagadervertakking waar rekening mee 
moet worden gehouden bij het maken van een model, zijn: 

1) distensibifiteit van de vaatwanden 
2) de niet-Newtonse eigenschappen van het bloed 
3 )  de gecompliceerde geometrie 

In fig 1.1 wordt de gemiddelde geometrie van de halsslagadervertakking, 
bepaald uit een honderdtal angiogrammen van verschillende halsslagader- 
vertakkingen door Bharadvaj < 3 >  weergegeven. 

4 ,6  mm -.-.-.-. 

4 
5 

fig 
van een honderdtal angiogrammen. 

1 .1  De geometrie van de halsslagadervertakking bepaald aan de hand 
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4 )  de pulserende stroming 
Het typische verloop van het debiet van het bloed door de communis, 
zoals gemeten door o.a. Bharadva] <3> ,  is weergegeven in fig 1 . 2  

I i' 
fig 
oud). 

1 . 2  Golfvorm van het debiet door de comminis bij de mens ( 2 1  jaar 

Er zijn, naast instationaire metingen, ook experimenten met een statio- 
naire stroom uitgevoerd, omdat: 
- kennis van het stationaire stromingsprofiel een goede achtergrond is om de 
veel gecompliceerdere stromingsprofielen bij pulserende stroom te kunnen 
begrijpen, 
-in de communis en interna het debiet gedurende de diastole praktisch con- 
stant is(zie fig 1 . 2 ) .  

De uitkomsten van beide soorten experimenten (stationair en instationair) 
zuiien nier nu Kort besproken woräen. De betreffende experimenten zijn 
uitgevoerd in 3 dimensionale starre modellen (volgens de geometrie van 
fig 1.11 ,  waardoorheen een Newtsnse vloeistof (water-glycerine mengsel) 
stroomt. 

- Stationaire &xomiggL 
Baradvaj < 3 >  voerde visualisatie-experimenten en laser-doppler-metingen 

uit aan een model van de halsslagadervertakking. Hij nam de volgende ver- 
schijnselen waar:(zie ook fig 1 . 3 )  
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fig 1.3 Schematische 
halsslagadervertakking.<3> 

representatie van de stromingen in de 

1 ) In de interna: 
-Er treedt een loslaatpunt op, op de non-divider wand. In dit punt is de 
wandschuifspanning gelijk aan nul. Dit punt maakt deel uit van een 
gebogen 3-dimensionale C-vormige stagnatielijn op de wand. Deze C-lijn 
maakt weer deel uit van een band met zeer lage schuifspanning. 
-In het gebied achter de stagnatielijn treedt terugstroming met lage 
snelheid op dicht bij de wand, en treden gecompliceerde secundaire 
stromingen op. Het zogenaamde C-gebied heeft niet de eigenschappen van 
het klassieke recirculatiegebied: de vloeistofdeeltjes worden niet 
vastgehouden in dit gebied, maar worden er weer uitgezwiept en gaan 
vervolgens verder stroomafwaarts. Ook vindt er geen reattachment plaats. 
-De axiale schuifspanning aan de non-dividerwand binnen het C-gebied is 
negatief en klein. 
-Aan de non-dividerwand treden behalve axiale schuifspanningen ook 
tangentieie scnuifspanningen op. Be hoek tussen de resulterende 
schuifspanningsvector en de as hangt af van het debiet door de interna. 
-Het C-gebied wordt groter als het debiet door de interna kleiner 
wordt: het loslaatpunt verplaatst in stroomopwaartse richting en het C- 
gebied b r r i d t  z ich  uit i n  UI r i c h t i n g  t ~ i .  Ge divider stand. 

richting). De grootte is afhankelijk van het debiet. 
-De schuifspanning aan de dividerwand is groot en positief (in axiale 

-Als het Reynoldsgetal in de communis de waarde 800 bereikt heeft treden 
er kleine oscillaties van de wervels in de bulbus op. Bij een 



- 8- 

Reynoldsgetal van 1200 tot 1400 wordt de stroming intermitterend 
turbulent. Deze turbulentie verspreidt zich over de interna 
in stroomafwaartse richting. 

2)In de externa: 
-De wandschuifspanning aan de non-divider wand is laag. 
-Er treedt alleen een loslaatpunt op als het debiet door de externa 
kleiner is dan 20% van het totale debiet. Het C-gebied, dat dan ontstaat, 
is altijd kleiner dan het overeenkomstig gebied in de interna. 

Eulsgrgnde-s&rQrn&= 
Ku <15> en Versteylen (26) deden experimenten waarbij het debiet varieer- 

de als funktie van de tijd volgens een halve sinus met stationaire component 
(zie fig 1.4). Zij deden de volgende waarnemingen: 

loslaatpunt aan de non-divider wand van de interna verandert tijdens 
ken periode van plaats of soms verdwijnt het zelfs. Zo beweegt het 
loslaatpunt bijvoorbeeld in stroomopwaartse richting in de 
vertragingsfase. de op en neer gaande beweging van het loslaatpunt 
zal in een bepaald gebied de wandschuifspanning afwisselend positief en 
negatief zijn. 

-Het 

Door 

-In het C-gebied verandert de wandschuifspanning van richting en grootte 
gedurende kkn periode. 
-In het C-gebied treden andere secundaire stromingen op dan bij 
stationaire stroming. 
-Aan de divider wand van de interna treedt oscillerende schuifspanning op: 

de schuifspanning wel van grootte maar niet van richting hier verandert 
gedurende ben periode. 

communis zo hoog worden dat instabiliteiten optreden in de interna. 
-In een bepaald gedeelte van de periode Iran he': Reynoldsgetal ir. de 

:t.\: : 
2 
O 

O IO 20 
Time (sec) 

fig 1.4 Golfvorm van het debiet in de experimenten van o.a. Ku <15>. 
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Doel van dit literatuuronderzoek is een overzicht t e  geven van de 
verschillende theorien, die een verband aangeven tussen de stroming door de 
halsslagadervertakking, zoals die hierboven beschreven is, en de lokale 
verdikking van de vaatwand. 
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HOOFDSTUK 2 DE VAATWAND. 

2 .1  Opbouw van de vaatwand. 

Het transport van het bloed door het lichaam vindt plaats via een net van 
slagaders (arteriën), die het bloed naar de verschillende organen stuwen, en 
aders (venen)' die het bloed vanaf de organen terugvoeren naar het hart. 
In de vaatwand kan men drie lagen onderscheiden: (zie fig 2 . 1 ) < 1 >  (25) 
1 )  De intima (de binnenste laag), die bestaat uit twee gedeelten: het 

endotheel en daaromheen een elastisch membraan. Het endotheel is een 
enkele laag aaneengesloten platte cellen en laat -zelfs onder hoge 
druk- slechts weinig bestanddelen van het bloed door. 
Bij jonge mensen is de binnenste laag dunt maar naarmate men ouder 
wordt verschijnen er steeds meer spiercellen tussen het endotheel en 
het elastische membraan. 

2) De media (de middellaag), die bestaat voornamelijk uit gladde 
spiercellen, elastische fibers (vezels) en collageenvezels (eiwit uit 
bindweefsell.In de media treden meestal geen veranderingen OP bij het 
ouder worden. 

3 )  De adventitia (buitenste laag), die voornamelijk bestaat uit 
bindweefsel. Door de adventitia lopen kleine bloedvaten (vasa vasorum), 
die de vaatwand zelf van zuurstofrijk bloed voorzien, en die de 
bloedbestanddelen, die toch nog de endotheellaag passeren, afvoeren. 

Endo - 
helium 

fig 2 . 1  Opbouw van de vaatwand.<25> 
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2.2 Het ziektebeeld. 

Het begrip arteriosclerose wordt gehanteerd om processen aan te duiden, 
die gepaard gaan met verdikking en verlies van de elasticiteit van de 
vaatwand. Met name de opeenhoping van lipiden (vetten) en fibers in de 
intima (atherosclerose) kan fatale gevolgen hebben, wegens de afsluiting van 
bloedvaten naar vitale lichaamsdelen. 
Reeds in de binnenwand van jonge gezonde bloedvaten kan opeenhoping van 

gladde spiercellen, gevuld met en omringd door lipiden, optreden. Zolang 
deze cellen niet boven het binnenoppervlak van het bloedvat uitsteken, noemt 
men ze "fa&ty styeaks". Het voornaamste lipide, dat voorkomt in deze "fatty 
streaks", is Cholesterol. Cholesterol is een ingewikkelde chemische ver- 
binding, die tot de fundamentele bouwstenen van elke lichaamscel behoort. 
Cholesterol is onoplosbaar in water, maar komt wel -gebonden aan eiwitten- 
in opgeloste vorm in het bloed voor. 

oudere arteriën kunnen op de binnenwand van de bloedvaten zwellingen, 
die naar binnen uitsteken, optreden. Deze zgn. "Atherosclerotische plaques" 
of "fibreuze Plaqugs" bestaan voornamelijk uit met vet (Cholesterol) 
verzadigde gladde spiercellen omgeven door vezelachtig bindweefsel. Deze 
zwellingen kunnen de bloedstroom hinderen en zelfs het bloedvat helemaal 
afsluiten. 
Tenslotte kan er uit een "fibreuze plaque" een zgn "9ecomp~iceerbe-lae~ie" 

ontstaan. Dit gebeurt wanneer er bij een "fibreuze plaque" complicaties 
optreden, zoals bloedingen, overmatige celwoekeringen, thrombose en 
calcificatie<l> <25>. 

Bij 

Wit onäerzoek is gebieken eat het voorkomen van een iaesie i- aarìdoeriing) 

van de vaatwand afhankelijk i s  van de plaats in het bloedvatenstelsel. 
Zarins onderzocht de mate van verdikking van de vaatwand van de halsslag- 
adervertakking bij 12 volwassen personen. Op verschillende plaatsen in de 
halsslagallervertakking, d i e  zij2 aimgegeven i n  fig 2.2, !nat, hij de dikte van 
de intima. De resultaten hiervan staan in tabel 2 . 1 .  Hieruit bleek dat de 
belangrijkste verdikkingen gevonden worden aan de non-divider kant van zowel 
het proximale deel als de sinus van de interna. 
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Internal Carotid 

Common Carotid 

fig 2.2 Meetpunten in de halsslagadervertakking. 

Circumferential Distribution of Intimal Thickness 

Polar 
coordinate Intimal 
positiont thickness: 

Location (de@ (mm) 

A- Common carotid 

B- Proximal internal carotid 

C- Midpoint of carotid sinus 

D- Distal internal carotid 

E- External carotid 

O 
90 

180 
270 

O 
90 

180 
270 

O 
90 

180 
270 

O 
90 

180 
270 

O 
90 

180 
270 

0.10 f 0.02 
0.15 f 0.03 
0.12 f 0.03 
0.10 f 0.02 

0.14 f 0.05$ 
0.47 f 0.13 
0.63 f 0.17 
0.37 le 0.10 

0.19 +: 0.079 
0.54 f 0.05 
0.49 f 0.10 
0.31 f 0.07 

0.07 C 0.02 
0.06 f 0.01 
0.08 ? 0.04 
0.09 ? 0.04 

0.27 i 0.15 
0.08 c 0.02 
0.12 f 0.05 
0.15 +. 0.05 

~~ 

tabel 2 . 1  
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2.3 Massatransport door endotheellaaq. 

Uit elektromicroscopische studies is gebleken dat er voor de molekulen 
twee wegen zijn om h e t  endotheel van de vaatwand te passeren: 

1 )  Via de openingen tussen de endotheelcellen (intercellulaire ruimtes) 
2) Via pinocytose. 

Omdat de openingen tussen de endotheelcellen ongeveer 4 nm in diameter 
zijn, kunnen molekulen met een diameter groter dan 4 nm (bv. Cholesterol) 
niet via de intercellulaire ruimte naar het onderliggend weefsel 
diffunderen. 
Weinbaun en Car0 (27) ontdekten een mechanisme (pinocytose), waarmee ook 

de zgn. macro-molekulen door de vaatwand kunnen worden opgenomen. Hier volgt 
een korte beschrijving van dit mechanisme (zie ook fig 2.3). 

Attached vesicle 

fig 2.3 Schematische weergave van pinocytose (doorsnede van een deel van 
de endotheelcell<27>. 

In een endotheelcel bevinden zich vesikels. Dit zijn druppeltjes vloeistof 
omgeven door een membraan. Deze vesikels voeren een Brownse beweging uit, 
gesuperponeerd op bewegingen t.g.v. hydrodynamische krachten en de London- 
van der Waals krachten. De fondon-van der Waals krachten zijn aantrekkende 
krachten tussen de vesikel en het celmembraan, die over slechts kleine 
afstanden werkzaam zijn. A l s  een vesikel in de buurt van de celwand komt dan 
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zal t.g.v. de aantrekkende London-van der Waals kracht het vesikel aan de 
wand vastplakken. De vesikel vormt dan een geheel met de wand en er ontstaat 
een instulping waarin macro-molekulen kunnen komen. De vesikel sluit zich 
weer en wordt door de cel naar de andere celwand getransporteerd, waar het 
proces van aanhechting en opening van de vesikel zich zal herhalen en het 
molekuul kan worden vrijgelaten. 

2.4 Celconfisuratie en wandschuifspanninq 

Er zijn een groot aantaì onderzoeken gedaan naar de correlatie van de vorm 
en oriëntatie van de endotheelcellen met de wandschuifspanning. 

Een door Levesque en Nerem (18) gebruikte maat voor de vorm van het 
bovenvlak van de platte endotheelcel (zie fig 2 . 4 )  is de zgn. shape index 
( S . I .  1: 

4roo~~ervlak van het celbovenvlak 
omtrek van het celbovenvlak S.I.  := 

Ook wordt wel de eccentriciteit E gebruikt om de vorm van de cel aan te 
geven : 

lenate van de lanae hoofdas van de ellips 
lengte van de korte hoofdas van de ellips E := 

o v w e a k  

fig 2 . 4  De platte endotheelcel (schematisch). 

De oriëntatie van een ce l  wordt ~itgedrukt i n  de hoek { @ I ,  die de lange 
hoofdas van de ellipsvormige cel maakt met de richting van de stroming. 

Levesque en Nerem <1û> bestuderen het verloop van de S . I .  en van 0 van 
endotheelcellen, die onder invloed staan van een constante 
wandschuifspanning, als funktie van de tijd. Zij constateren dat na een 
aantal uren (10-20 uur) de cellen langer worden en zich richten naar de 
richting van de stroming. 
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Levesque en Nerem < 1 7 >  constateren ook dat de S.I. van de endotheelcellen 
gecorreleerd is aan de gemiddelde wandschuifspanning bij pulserende 
stroming: hoe groter de wandschuifspanning, hoe kleiner S.I.. Dit verband 
staat weergegeven in fig. 2.5 

O 5 10 75 20 25 30 35 40 45  

Wall Shear Stress,T-dynes/cm2 

fig 2.5 Correlatie iussen l / S . I .  en de wandschuifspanning (gemeten door 
Levesque < 1 7 > ) .  

Remuzzi en Dewey <22> bestuderen het omgekeerde proces van Levesque: zij 
stellen eerst de endstheelcellen bloot aan een bepaalde constante wand- 
schuifspanning gedurende bepaalde tijd (72 uur), vervolgens reduceren zij de 
schuifspanning tot nul en bestuderen het verloop van E en e als funktie van 
de tijd. Zij constateren dat na een paar uur het relaxatie-proces van de 
cellen in gang wordt gezet en dat de cellen terugkeren naar de oorspronke- 
lijke vorm en random oriëntatie, die zij in statische toestand gewoonlijk 
hebben. 

Samengevat leveren äe verschiliende öñderzüeberi van veim eri oïiëntâtie van 
endotheelcellen de volgende resultaten: 

1 )  De cellen zijn langer en smaller bij hoge gemiddelde 
wandschuifspanning, en ronder bij lage gemiddelde wandschuifspanning. 

2) De cellen oriënteren zich naar de richting vain üe stroming. 
3 )  De verlenging en oriëntatie van de cellen is een aktief celproces. 
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2.5 Pinocvtose en wandschuifspanninq. 

Dewey <8> <6> gaat bij zijn experimenten dieper in op de invloed van 
bepaalde celconfiguraties op het massatransport van deeltjes via pinocytose. 
Hij mat de opname van proteïne door de endotheelcellen (via pinocytose) bij 
verschillende wandschuifspanningen. Dewey maakt op uit zijn metingen dat 
niet zozeer de grootte van de wandschuifspanning het proces van pinocytose 
beïnvloedt, maar dat vooral de mate van verandering in de grootte van de 
schuifspanning invloed heeft op pinocytose. De richting van de verandering 
heeft geen invloed op het pinocytose-proces.(zie fig 2.6 en 2.7). 

PINOCYTOSIS RATE 
in1 fluid-mg ceii pmtq. 2hf 1 change 

39.1 2 9 2 

20.6 i 1.9 
I I Y  
O 

HOURS 
HRP 

2 1 1 2 7 2  

190% ( 2 3 1  of A' 

qjf STEP-DOWN ----------- ------LD 

m 

O C 352 i 7.3 170%1223)0f O' 
l ) i l  

O 18, 50 

fig 2.6 Effect van stapvormige veranderingen in de wandschuifspanning op 

endothele pinocytose <6>. 
120- 

e 0 100- 
u 
UI 
E 

C - 

Minutes 

fig 2.7 Verloop van de mate van pinocytose gedurende de eerste twee uur 
na het blootstellen van het endotheel aan een bepaalde constante 
wandschuifspanning <6>. 
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Ook blijkt uit zijn metingen dat langere tijd na de verandering van de 
schuifspanning accomodatie optreedt van het pinocytose-proces aan de nieuwe 
situatie. 
Periodieke verandering van de wandschuifspanning blijkt alleen invloed te 

hebben op pinocytose als  de periode niet te kort is (zie fig 2.8). Zo blijkt 
er ook weinig verandering op te treden in het pinocytose-proces onder 
invloed van een oscillerende schuifspanning met een frequentie van 1 Hz (dit 
is ongeveer de fundamentele pulse-frequentie van de oscillerende 
bloedstroming). 

P a t t e r n  of F l u i d  Shear Stress 
Fluid  Phase Endocytos is  

( 8  of c o n t r o l  f SD) 

0-2h 4-6h 15-17h --- 
Steady,  cont inuous  

P e r i o d i c ,  15-min c y c l e  

P e r i o d i c ,  5-min c y c l e  

J 8 

3-13 

3-13 

210146. 116~17 91t13 

264563. 207251. ND 

93221 112223 ND 

fig 2.8 Effect van variërende wandschuifspanning op pinocytose bij 
verschillende frequenties C6>. 
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HOOFDSTUK 3 ALGEMENE ASPECTEN VAN MASSATRANSPORT. 

3.1 Diffusie-srenslaaa. 

In dit hoofdstuk zullen enkele algemene begrippen geintroduceerd worden, 
die een rol spelen bij de beschouwing van het massatransport. We beschouwen 
daartoe eerst een vloeistof (mengsel B), die langs een semi-permeabele wand 
stroomt. Het snelheidsprofiel is geschetst in fig 3 . 1 .  

fig 3.1 Het snelheidsprofiel en de concentratieverdeling van A in de 
stroming langs een semi-permeabele wand. 

De hydrodynamische grenslaagdikte 6h is dan gedefinieerd als: 

6h 
snelheid in de hoofdstroming CV,). 

is de afstand van de wand tot de plaats waar de snelheid 99% is van de 

Vervolgens nemen we aan üat äe wanä permeabel. is VÖÖE de miekulen van 
stof A, die zich in het mengsel bevinden. De concentratie-verdeling van A in 
het mengsel is ook geschetst in fig 3 . 1 .  Hierin is Cw de concentratie A in 
de wand, Cs is de concentratie van A in de vloeistof dicht bij de wand en Cg 

is ile concentratie van A in de h a ~ € ~ ? ~ t r ~ m ? i n g .  We stellen nu dat de diffusie- 
grenslaag een dikte 6 heeft, waarbij 6 gedefinieerd is als: 
6 is de afstand van de wand tot de plaats, waar het verschil tussen de 
concentratie van de opgeloste stof ter plaatse ( C ( 6 ) )  en de concentratie 
aan de wand (CS), 99% is van het verschil tussen de concentratie in de 
hoofdstroming (Co) en de concentratie aan de wand (CS), dus: 
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3.2 Massa-diffusie verueliikina - Getal van Schmidt. 

Vanwege de continuïteit van het aantal molekulen van stof A moet gelden 
dat: <4> 

- acA + v * B A = o  at (3-1 ì 

Hierin is CA de molaire concentratie van A (molen per volume-eenheid), en BA 
de molaire flux van stof A t.o.v. het stationaire coördinaten-stelsel (molen 
per 
net stationaire coöräinaten-stelsel is, dan is EA = CA xA. 
De 

mengsel v 
molair gemiddelde snelheid: 

seconde per oppervlakte-eenheid). Als xA de snelheid van stof A t.o.v. 

snelheid xA is op te splitsen in de molaire gemiddelde snelheid van het 
en de diffusiesnelheid YA van de molekulen van stof A t.o.v. de -g 

= v  + X A  (3-2 ì "A -g 

n 
1 ci xi 

E ei 

CAYA + CBXB 
=t 

- i= 1 

i= 1 

- 
'A + 'B "g v Hierin is v dan te bepalen uit: 

-rj 

Hetgeen rechtstreeks volgt uit (3-2) onder de aanname dat de molair 
gemiddelde diffusie snelheid (=(CAVA+CBVB)/(CA+Cs)) gelijk aan nul is 
{isotrope diffusie). M.b.v. (3-2) is (3-1) dus te schrijven als: 

Een dergelijke vergelijking als vgl (3-3) is ook op te stellen voor de 
andere stoffen, die zich in het mengsel bevinden. Worden deze vergelijkingen 
voor alle stoffen in het mengsel opgeteld dan wordt de bekende continuï- 
teitsvergelijking verkregen: 

3C - + v .(Cyg) = o at ( 3-4 1 
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11 

waarbij C:= E: Ci , (n is het aantal verschillende 
i=l stoffen) 

Volgens de get xa& Eick is de molaire flux van stof A t.g.v. diffusie, QAf 
(dus de molaire flux t.o.v. de molaire gemiddelde snelheid) evenredig met de 
concentratiegradiënt van A volgens: 

QA = CA xA = -DAB VCA ( 3 - 5 )  

Hierin is DAB de zgn. Diffusie-coefficient van stof A in mengsel B.  

Als de wet van Fick wordt ingevuld in vgl (3-31, verkrijgen we de Bagsg- 

Als C constant is dan volgt m.b.v. de continuiteitsvergelijking dat 

-4 V*v =O. Als ook DAB constant is, dan kan vgl (3-6) geschreven worden als: 

- acA -k v e OCA = DAB V 2 CA 
at -4 

- Getal gag gchrnidk. 
Door het invoeren van de dimensieloze grootheden: 
v' = x/vo 
CA = CA/C0 
8 '  = 0.L ( L is de karakteristieke lengte) 
t' = t / T  ( T is de karakteristieke tijd) 

( Vo is de karakteristieke snelheid) 
( Co is de karakteristieke concentratie) 

kan vg1.(3-7) geschreven worden als (accenten weggelaten): 

L waarin Sr = - 
VOT 

(getal van Strouhal) 

(3-7 1 

Pea= - 'OL (getal van Peclet voor diffusievgl. 1 
D~~ 
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Het getal van Peclet is een maat voor de verhouding tussen het transport van 
A door convectie en dat door diffusie. 

massa-dichtheid Q en massa-gemiddelde snelheid y gebruikt. De massa-diffusie 
vergeiijking ziet er dan als volgt uit: 

Vaak worden i.p.v. molaire dichtheden C en molair gemiddelde snelheid v 
-g 

1 2  
@A i. y* PQA = - 

Ped 
(3-9) 

Behalve de diffusievergelijking (3-6) of (3-9) is op de stroming ook de 
impulsvergelijking van toepassing. De impulsvergelijking in dimensieloze 
vorm is (geen zwaartekracht): 

1 2  av + lpvy = - v y - O p  Sr at Re (3-10) 

waarin Re = - (getal van Reynolds) 
V 

met v de kinematische viscositeit. Het Reynoldsgetal is een maat voor de 
verhouding van de stationaire traagheidskrachten tot de viskeuze krachten. 

Ped/Re is een maat voor de gelijkvormigheid van het massa- 
transport van A en het impulstransport. Deze verhauding wordt het gekal yag 
Schmkdt genoemd: 

De verhouding 

Ped - v 
Re 

sc:= - - - 
DAB 

(3-2 1) 

Volgens deze definitie zal dus het verband tussen het snelheidsprofiel en de 
concentratieverdeling 

_o 
'h 

Zo kan bijvoorbeeld 
aanloopgebied 
optreedt i voor 

van A een funktie zijn van Cc: 

= f(Sc1 (3-12) 

worden afgeleid dat voor een laminaire stroming in het 
van een pijp, waarbij diffusie van de vloeistof naar de wand 
voldoende grote waarden van CC, geldt: (4> 

- 1 / 3  - -  6 - (SC) 
'h 

(3-13) 
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Om een idee te geven van de situatie in de halsslagadervertakking, zullen 
hier enkele waarden van karakteristieke grootheden voor de stroming door de 
communis van de halsslagadervertakking gegeven worden: 

3 gemiddelde debiet 2 8 ' 3  cm /sec 
diameter a: 8 mm 
kinetische viscositeit v 2 0,035 cm /sec 2 

tijdsduur van ken periode a: 1 sec 
2 dif fusie-coëfficiënt voor Cholesterol cm /sec 

M.b.v. bovenstaande gegevens zijn de gemiddelde waarden van de dimensieloze 
getallen te bepalen: 
Re 2 380 
Sr a: 4 ,8  

c. 

Peda: 13 10' 

sc = 3 10 5 
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HOOFDSTUK 4 INVLOED VAN DE WANDSCHUIFSPANNING. 

4 . 1  Inleidinu. 

In een groot aantal onderzoeken naar de faktoren die atherosclerose 
beïnvloeden, komt de invloed van de schuifspanning aan de wand naar voren 
<20>. We zullen hier eerst een algemene beschrijving geven en volgen daarbij 
Caro ea.<5> 

Het totale proces van transport van molekulen tussen het bloed en de 
vaatwand wordt door Caro ea. opgesplitst in drie stappen (fig 4.1)  : 

Diffusie door de diffusiegrenslaag in het bloed. 
Opname van mlekulen door de wand. 
Transport van molekulen in de vaatwand. 

# 
1 

d ìcht 
I 

-z c, t = O  

fig 4.1 Schematische weergave van het transport van molekulen tussen het 
bloed en de vaatwand. z is de afstand in axiale richting tot het begin 
van de semi-permeabele wand,u is de z-component van de bloedstroom- 
snelheid. 

Caro stelt dat een van de volgende drie situaties zou kunnen optreden: 
-1- Als in het totale proces de diffusie door de grenslaag de beperkende 

faktor is, kan er uit de impulsvergelijking (3-10)  en de convectie- 
diffusievergelijking (3-9) een theoretisch verband afgeleid worden 
tussen de molaire flux Q, en de wandschuifspanning T ~ =  - v ( ~ )  

verband is: <20><21> 

. Dit ar w 
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W 
V 

T - -  - hierin is Sw := - hl I wand 
en u = 0,893 

-2- Als het opnameproces door de wand de beperkende faktor is, dan zal het 
totale proces worden aangedreven door het verband tussen Cs en Cw. De 
schuifspanning kan hierbij direkt invloed hebben op het opname-proces 
zelf, vanwege diens invloed op het celgedrag (zie hoofdstuk 2). Omdat de 
fysica van de processen, die hierbij een rol spelen, niet bekend is, is 
niet te voorspellen hoe de molaire flux door de wandschuifspanning 
beïnvloed zal worden. 

- 3 -  Als het transport in de wand de beperkende faktor is in het totale 
proces, 
neemt aan dat de wandschuifspanning dan geen direkte invloed heeft op 

dan zal de relatie tussen C, en Cm het proces aandrijven. Caro 

het transendothele transport van molekulen. 

Uit inleidende experimenten aan j=n=vitro opgespangen arteriën, waar- 
doorheen een statiogairg poiseuille stroming liep, bleek dat noch de gemeten 
grootte van de molaire flux, noch de gemeten plaatsafhankelijkheid van het 
massatransport overeenkomt met het massatransport, zoals dat theoretisch was 
voorspeld onder de voorwaarde dat de diffusie door de diffusiegrenslaag de 
beperkende faktor was (vgl 4 - 1 ) .  

Wel blijkt dat de molaire flux Q afhankelijk is van de wandschuifspanning. 
Hieruit trekt Caro voor de genoemde stromingssituatie de volgende 
conclusies: 

1 )  Diffusie door de grenslaag is niet het maatgevend deelproces. 
2 )  Het opnaxe-preces OQCX de wand 1s wel een beperkende faktor in het 

totale proces (vanwege de gevonden afhankelijkheid van de 
wandschuifspanning). 

Enige voorzichtigheid bij generalisatie van deze resultaten naar 
complexere stromingssituaties, zoals die zich in werkelijkheid voordoen, is 
geboden. In de volgende paragraven zullen een aantal experimenten en 
hypothesen besproken worden, die nader ingaan op de relatie tussen wand- 
schuifspanning en het massatransport door de vaatwand. 
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4 . 2  Hocre wandschuifspanninq. 

Fry <9> onderzocht de invloed op de endotheellaag van een hoge wand- 
schuifspanning. Hij veronderstelt dat bij aanhoudend hoge wandschuifspanning 
0400 dynes/cm 1 een structurele verandering van de endotheellaag optreedt 
(deformatie, beschadiging) waardoor de permeabiliteit van de wand lager 
wordt. Dit op zijn beurt kan dan leiden tot verhoogde proteïne-opname en 
opeenhoping van lipiden. Omdat uit later onderzoek is gebleken dat een 
dergelijke langdurig hoge wandschuifspanning niet in het bloedvatenstelsel 
voorkomt en omdat de plaatsen met intimale verdikking juist plaatsen met 
lage wandschuifspanning bleken te zijn, wordt deze veronderstelling van Fry 
niet houdbaar geacht. 

2 

4 . 3  Lage wandschuifspanninq. 

Caro <5> constateert dat intimale verdikking juist optreedt in gebieden 
met lage (gemiddelde) wandschuifspanning. Hij komt tot deze constatering 
door de snelheidsprofielen, gemeten in een model van de aorta met een 
stationaire stroming, te vergelijken met de intimale verdikking van de 
aorta-vaatwand. Car0 gebruikte een stationaire stroming in zijn Rodel- 
experiaenten, omdat hij verwachtte dat eerder de gemiddelde wandschuif- 
spanning dan de oscillerende componenten van de wandschuifspanning het 
massatransport tussen het bloed en de vaatwand beïnvloedt. 

Ter beschrijving van deze resultaten stelt Fitz-Gerald <5> een eenvoudig 
model op. Hiermee ieidt hij een diffarent3aalver)elijking af v88a de con- 
centratie van Cholesterol in de vaatwand. 
Daartoe stelt hij dat het aantal molen Cholesterol in de wand per 

oppervlakte-eenheid gelijk is aan M Cw (M is de zgn, wandcapaciteit) en dat 
de verandering van M Cw per tijdseenheid wordt bepaald door de influx van 
Cholesterol vanuit het bloed en de synthese en afbraak van Cholesterol in de 
wand : 

* *  De influx van Cholesterol vanuit het bloed is op te splitsen in twee 
stappen : 



- 26- 

1 )  De flux Q1 vanuit de hoofdstroming naar de oppervlaktestroming (dit 
is de stroming 
fig 4 . 1 )  

dicht bij de wand), die gelijk is aan:(stap 1 in 

(Cg - - -  D~~ 
Ql - 6 

2) De flux vanuit 
aan:(stap 2 in 

(4-2) 

de oppervlaktestroming naar de wand, die gelijk is 
fig 4 . 1 )  

Q2 = k (Cs - Cw) 
als l/k de weerstand van de wand voor Cholesterol is. 

(4-3) 

Vanwege continuïteit moet gelden dat: 
Q = Q l  = Q2 (4-4)  

Hieruit volgt dat de influx van Cholesterol vanuit het bloed gelijk is 
aan : 

Q= K (Co - Cw) 
Hierin is K de geleidbaarheid van de wand en de diffusie-grenslaag 
voor cholesterol: 

* *  Fitz-Gerald stelt dat de synthese van Cholesterol in de wand gelijk is 
2 aan P (molen per sec. per m 1 .  

* *  Fitz-Gerald neemt aan dat de mate van afbraak van Cholesterol in de 
wand evenredig is met de hoeveelheid aanwezige stof: 

afbraak per sec per oppervlakte-eenheid = k, C, 

Zo komt Fitz-Gerald tot de volgende differentiaalvergelijking: 

dCW M dt = K (Co - Cw) t P - klCw (4-6) 

P4.b.v. deze D.V. gaat Fitz-Gerald na hoe de concentratie van Cholesterol in 
de wand (C,) van de diffusiegrenslaag-dikte (en dus van àe wandschuif- 
spanning) afhangt. 

beschouwt o.a. de evenwichtssituatie, waarvoor Co constant is Fitz-Gerald 
en dCw/dt = O, zodat geldt: 



- 27- 

K Cot P - - 'w K t kl (4-7)  

P - klCo - 
K t kl dus AC := Cw - Co - 

Uit bovenstaande vergelijking blijkt, als P - klCO> O , dat dan Cw> Co en 
dan treedt er dus diffusie op van cholesterol van de wand naar het bloed. 
Omdat 

3K (K + k,)' 
en ! g < O  

OV 
(4-8 1 

geldt (als P - klCO > O )  dat: W > O  a o 

Fitz-gerald leidt dus af dat, onder de bovengenoemde voorwaarden, de con- 
centratie van Cholesterol in de wand toeneemt als de wandschuifspanning 
afneemt (dus als O toeneemt). Hij stelt nu dat in gebieden met lage wand- 
schuifspanning de afvoer van Cholesterol vanuit de wand naar het bloed zo 
laag is dat er ophoping van Cholesterol in de wand optreedt. 
Fitz-Gerald heeft dit model uitgebreid tot een model, waarbij de synthese 

en afbraak van Cholesterol afhankelijk is van de influx van een bepaalde 
precursor. 

4.4 Oscillerende wandschuifspanning. 

üit verschillende experimenten is gebleken dat in de bulbus van de hals- 
slagadervertakking de meeste intimale verdikking optreedt (zie Hfst 2 ) .  Het 
is bekend dat in dit gebied de wandschuifspanning laag is en oscilleert: 
tijdens een hartcyclus verandert fW van grootte en van richting (zie 
Hfst 1 ) .  

Ku <14> mat hoge correlaties tussen de lokaties van de intimale 
verdikking en de volgende karakteristieke eigenschappen van de stroming ter 
plaatse : 

1)  I/(maximale wandschuifspanning tijdens een hartcyclus) 
21 l/(minimale wandschuifspanning tijdens een hartcyclus) 
3 )  Oscillerende schuifspanning index ( 0 . S . I . )  
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De 0.S.ï. is een maat voor de richtingsverandering van T, gedurende éen 
hartcyclus. De O.S.I. is gedefinieerd als: 

O 
T O.S.I. := (4 -9)  

dt Tw O 

hierin is T : de periode van de hartcyclus * 
T : de grootte van die component van de wandschuifspanning, die 

in de bulbus voor (p=180° tegengesteld gericht is aan de 
tijdsgemiddelde wandschuifspanning, of die in de bulbus voor 

qi=90° loodrecht staat op de tijdsgemiddelde 
wandschuifspanning. 

T 9 de grootte van de instantane wandschuifspanning. w -  

Op grond van de gevonden correlaties concludeert Ku dat afwisselend 
positieve en negatieve lage wandschuifspanning depositie van stoffen in de 
vaatwand zou kunnen bevorderen. Om dit te kunnen verklaren stelt Ku de 
volgende twee hypothesen op:<16> 

i )  oe giqegschg@Een Ian de gndo&hgellaag xegandgren onder inxloed xan gen 
- oscillgrg@e ifandgchuifspanning. 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de richting en 
grootte van de wandschuifspanning de vorm en oriëntatie van de 
endotheelcellen beïnvloedt. 

Ku veronderstelt dat de cellen in de endotheellaag elkaar 
gedeeltelijk overlappen, zoals geschetst in fig 4.2, en dat vloeistof, 
die tegen de natuurlijke richting instroomt, geneigd zal zijn tussen 
de cellen door te lekken. Ku acht het ook mogelijk dat de celvorm 
ronder wordt bij een oscillerende stroning, waardoor de overlapping 
kleiner wordt en de intercellulaire ruimten groter worden, zodat ook 
grotere molekulen tussen de cellen door naar de intima kunnen 
diffunderen. In Hfst 2.4 en 2.5 wordt dieper op deze verschijnselen 
ingegaan. 
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fig 4 . 2  Overlapping van de endotheelcellen. 

2)  _Vexhooqdg. yegbJ=iiftijdgn& 
De gemiddelde snelheid van de deeltjes in h t los1 tgebi d i  laag 

en bovendien maken de deeltjes een meer op en neer gaande beweging dan 
dat ze echt vooruitkomen. Daardoor zullen de deeltjes langer in dit 
gebied vertoeven. Uit visualisatie-experimenten is een ruwe schatting 
gemaakt van de verblijftijden van de vloeistofelementjes in de bulbus: 
de meeste vloeistofelementjes bleken een periode in de bulbus te 
blijven, slechts enkele gedurende twee perioden < 3 > < 2 6 > .  

Het idee van Xu is nu dat een deeltje, dat heen en weer beweegt 
rondom hetzelfde punt, veel gemakkelijker te vangen is voor pinocytose 
dan een deeltje dat met hoge snelheid voorbijsnelt. Het omgekeerde 
proces, het vrijkomen van een deeltje uit een vesikel, zal moeizamer 
verlopen. een zwak gebonden deeltje in een vesikel wordt veel 
gemakkelijker meegenomen door een snelle stroom, dan door een beperkt 
op en neer bewegende vloeistof. 

Het niet-Newtons zijn van het bloed zal dit effekt versterken, 
omdat de beweging van de vloeistof aan de wand bij bloed trager is dan 
bij Newtonse vloeistoffen. 

Dus verhoogde verblijftijden zou depositie van stoffen in de wand 

Immers 

kunnen bevorderen. 

Dewey <6> houdt het voor mogelijk, op grond van zijn metingen die 
beschreven zijn in 2 . 5 ,  dat in de halsslagadervertakking componenten van de 
wandschuifspanning met een lage periodiciteit medeverantwoordelijk zijn voor 
de intinale verdikkingen, omdat periodiek veranderende wandschuifspanning 
(met een periode van ongeveer 15 min.) het pinocytose-proces lijkt te 
bevorderen. Deze laag-frequente componenten kunnen onder bepaalde ornstandig- 
heden optreden, n.1. bij een gecompliceerde geometrie (b.v. een vertakking) 
gecombineerd met een verandering in de bloeddruk door externe faktoren (b.v. 
lichamelijke inspanning). 
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4.5 Vervorminu van de vaatwand in loslaat- en stasnatiepunten. 

In het loslaatpunt is de wandschuifspanning nul, en aan elke zijde van 
het loslaatpunt is de schuifspanning eindig en naar het punt toe gericht 
(convergent, zoals geschetst in fig 4.3.). 

HEAR STRESSES AT THE 
WALL NEAR THE SEPARATION 
POINT Se 

fig 4.3 Convergente stroming rondom het loslaatpunt. 

Bij een vertakking van een bloedvat kan, zoals geschetsts in fig 4.4, 
stagnatie-stroom optreden. In het stagnatiepunt is de schuifspanning gelijk 
aan nul, en aan beide zijden van het stagnatiepunt is de wandschuifspanning 
eindig en gericht van het stagnatiepunt af (divergent). 

\y 

fig 4.4 Divergente stroming rondom een stagnatie-punt. 

De plaats van h e t  loslaatpunt en het stagnatiegunt en de groottes en 
richtingen van de wandschuifspanningen zijn afhankelijk van het Reynolds- 
getal. Door het oscillerende Reynoldsgetal in de bloedvaten zullen de 
plaatsen van deze punten en de groottes en richtingen van de wandschuif- 
spanningen variëren. Uitgaande van deformeerbare elastische wanden, kan deze 
heen en weer gaande beweging van de stroming rondom deze punten vervorming 
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van de wand tot gevolg hebben. Rodkiewicz < 2 3 >  <24> voorspelt een vervorming 
zoals die geschetst is in figuren 4.5a en b. De waargenomen verstomping van 
de apex bij mensen op hogere leeftijd is in overeenstemming met de door 
Rodkiewicz voorspelde vervorming volgens fig 4.5b. 

PEGICN 

i- 

w911 

A 

F R E E  

STREAM 

\" 
8 

fig 4.5 Vervorming volgens Rodkiewicz <23> in a)loslaatpunt 
b)stagnatie-punt. 

Volgens Rodkiewicz kan deze vervorming het optreden van grenslaagloslating 
en stagnatie versterken. Hij houdt het zelfs voor mogelijk dat bij een 
vertakking twee nieuwe loslaatpunten ontstaan. Omdat intimale verdikking 
vooral optreedt in de gebieden rondom de loslaat- en stagnatiepunten, wordt 
door hem als hypothese gesteld dat deze vervorming de depositie van stoffen 
in die gebieden extra bevordert. 

4.6 ZuurstoftransPort. 

De verstoring van het normale zuurstoftransport van bloed naar intima kan 
volgens Nerem <20> ook het proces vas1 aderverkalking behvlorden. Dit 
transport is ook een vorm van massatransport, waarbij hemodynamische fak- 
toren een rol spelen. Convectie, diffusie en het gebruik van zuurstof in de 
wand zijn ook hier de faktoren die het massa-transport bepalen. 
Back (2) berekent analytisch de concentratie-verdeling van zuurstof in het 

bloed en het massatransport van zuurstof, uitgaande van een massa- en 
impulsbehoudswetten. Hierbij doet hij de volgende veronderstellingen: 

1 )  Omdat de dikte van de zuurstof-diffusiegrenslaag van dezelfde 
grootte-orde is als de afmetingen van de rode bloedcel, vindt 
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het zuurstoftransport hoofdzakelijk plaats via een plasmalaag 
zonder rode bloedcellen. 

2) De concentratie van zuurstof in de wand (Cw) wordt bepaald 
door diffusie en metabolische processen in de wand. 

3 )  De weerstand voor zuurstof van het plasma-endotheel oppervlak 
is verwaarloosbaar klein. 

4) Behalve dat het weefsel van de vaatwand wordt voorzien van 
zuurstof vanuit het lumen, ontvangt het weefsel ook zuurstof 
vanuit de vasa vasorum. 

Uit de analyse van Back blijkt dat de oscillerende componenten van de 
stroming slechts in een zeer smal gebied rondom het vaatwandoppervlak de 
zuurstofconcentratie beïnvloeden. In het grootste gedeelte van de vaatwand 
wordt de zuurstofdiffusie door de stationaire componenten bepaald. 
Ook blijkt uit zijn analyse dat het zuurstoftransport afhangt van de 

wandschuifspanning: het transport van zuurstof vanuit het bloed naar de wand 
neemt toe, als de wandschuifspanning toeneemt. Back vergelijkt de analy- 
tische oplossing voor het zuurstoftransport van bloed naar vaatwand met de 
analytische oplossing, die hij vond voor de lipo-proteïne accumulatie in de 
wand, bij verschillende stromingen (tabel 4.1). 

Relationship of Oxygen Transport to Lipoprotein Accumulation 

Flow Regime Arterial location Liproprotein Oxygen 

Stagnation region 
(A) Effect of larger atheromas Increased Decreased 
(B) Effect of reduced blood 
flow rate Increased Decreased 

accumulation transport 

Front side of atheromas 

~ 

Accelerated flow regions Front side of constrictions Decreased Increased 
Decelerated flow regions Back side of atheromas Larger Significantly 
including separation and constrictions increase decreased 

tabel 4.1 

Uit tabel 4.1 blijkt dat de trends voor zuurstoftransport naar de wand 
zijn aan die van lipo-proteïne accumulatie. Back wijst dan ook 

de mogelijkheid dat behalve de lipo-proteïne accumulatie, ook het tekort 
op een bepaalde plaats de ontwikkeling van atherosclerose zou 

tegengesteld 
op 
aan zuurstof 
kunnen bevorderen. 
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HOOFDSTUK 5 TURBULENTIE. 

Zoals al in Hfst 2 is opgemerkt is het mogelijk dat er op bepaalde 
plaatsen in het bloedvatenstelsel turbulentie of instabiliteit optreedt. In 
een aantal modellen wordt voorgesteld dat het optreden van locale turbu- 
lentie direct in verband staat met het voorkomen van lokale intimale 
verdikkingen. 

Mitchell en Schwartz <19> suggereren dat turbulente snelheidsfluctuaties 
bij vertakkingen een opeenhoping van deeltjes uit het bloed veroorzaken, en 
dat daar dan eventueel een fibreuze plaque of een andere laesie wordt 
gevormd. Volgens Gessner <IO> is de betrouwbaarheid van dit model moeilijk 
na te gaan om twee redenen: 

1 )  Als er inderdaad turbulente fluctuaties ontstaan, dan is het voor te 
stellen dat opeenhoping van plaatjes optreedt. Maar het is even 
redelijk te veronderstellen dat de turbulente stroming, met random 
gedrag, de opeengehoopte deeltjes weer losrukt. 

2 )  Het model suggereert dat gevormde klonteringen vanuit het bloed naar 
de intima migreren. Dit is niet in overeenstemming met het 
experimenteel gevonden gedrag van aggregaten in een pulserende 
laminaire stroming, die de neiging hebben juist naar de 
hoofdstroming te migreren. 

Wesolowsky (28) stelt een ander model voor: 
* Turbulentie induceert vibratie van de vaatwand, hetgeen kan leiden 

tot beschadiging van de intima, gevolgd door een herstelproces, 
waarbij laesies gevorm6 kunnen worden. 
Lokale verhoging van de laterale (statische) wanddruk kan de intima 
beschadigen of kan leiden tot locale lipiden-accumulatie in de 
intima of vermindering van lipiden secretie (=afbraak) in de 
vaatwand. 

* 

De betrouwbaarheid van dit model hangt af van het feit of de drukvariaties 
op de wand groot genoeg zijn om beschadiging te veroorzaken. Er zijn nog 
niet voldoende data beschikbaar om hierover uitsluitsel te kunnen geven. 
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Dewey <7>  onderzocht het verschil tussen het effect van een laminaire 
stroming en het effekt van een turbulente stroming op een endothele mono- 
laag, bij dezelfde gemiddelde wandschuifspanning. In een turbulente stroming 
fluctueren de amplitude en richting van de wandschuifspanning. 
Uit de experimenten van Dewey blijkt dat het blootstellen van endotheel- 

cellen aan een wandschuifspanning in een laminaire stroming tot gevolg heeft 
dat de cellen zich verlengen en zich orienteren naar de richting van de 
stroming (zie ook Hoofdstuk 2). 
Tevens constateert Dewey dat een turbulente stroming verlies van contact 

tussen de buurcellen veroorzaakt. Bij hoge langdurige gemiddelde wandschuif- 
spanning kan zelfs cel-verlies en cel-retractie optreden. Dit initieert 
volgens hem het mitose-proces (celdeling) en kan leiden tot celgroei. 
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HOOFDSTUK 6 DE DRUK OP DE VAATWAND. 

Ook de druk van het bloed op de vaatwand zou een rol kunnen spelen bij het 
ontstaan van Atherosclerose. Er zijn twee redenen denkbaar waarom de druk 
invloed zou kunnen hebben op het transport van stoffen vanuit het bloed naar 
de vaatwand:<20> 

1 )  De drukval over de endotheellaag (transmurale druk) kan de drijvende 

2 )  Druk kan de wand doen oprekken, hetgeen de permeabiliteit van de 
kracht opleveren voor het volumedebiet. 

endotheellaag voor stoffen uit het bloed verhoogt. 
Als maat voor het oprekken van de wand wordt de strekparameter A gebruikt. 

A is gedefinieerd als het quotient van de gestrekte afmetingen van het 
vaatwandoppervlak, en de ongestrekte afmetingen. 
Fry <9> onderzocht de afzonderlijke invloeden van verhoogde transmurale 

druk op het massatransport en van verhoogde strekparameter. Het blijkt dat 
de transmurale druk geen invloed heeft, maar dat de strekparameter A wel 
invloed heeft op het massatransport door de endotheellaag. In fig 6 . 1  wordt 
het verband tussen het aantal molen Albumin in de vaatwand (opgenomen uit 
het bloed) en de strekparameter gegeven, gemeten door Fry. 

O r--- 
E X C E S S  INTIMAL ALBUMIN 

CONC. v s  STRETCH 
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~~ 

1 1 I 

2.0 
l 5  A 10 

Fig 6 . 1  Opgenomen molen Albumin in de vaatwand per oppervlakte-eenheid 
als funktie van de strekparameter A .  <9> 
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De druk zou dus een rol kunnen spelen bij het ontstaan van lokale 
intimale verdikking in de halsslagadervertakking. Om hier meer zekerheid 
over te krijgen zou het nuttig zijn de druk als funktie van de plaats in de 
hafsslagadervertakking te meten of te berekenen. 

Een onderzoeksgebied dat van belang is voor het begrijpen van de druk- 
endotheel interactie is die van de zgn. Consolidatie theorievan Kenyan 
<11,12,13>.  In deze theorie wordt getracht het diffusieproces van een vloei- 
stof naar een poreuze elastische wand mathematisch te beschrijven. Kenyan 
laat zien dat, wanneer een homogeen met vloeistof gevulde buis van binnenuit 
onder druk wordt gezet, de poreuse elastische wand vloeistof opneemt door 
het volume van de poriën te vergroten. Aangenomen dat er voldoende vloeistof 
aanwezig is en dat deze vloeistof voldoende incompressibel is , blijkt de 
volumetoename van de vloeistof in de poriën vanuit de grenslaag te 
diffunderen met een schijnbare diffusie-coëfficiënt D'. Kenyon Leidt een 
verband af tussen deze schijnbare diffusie-coëfficiënt en de Hydraulische 
conductiviteit LE van de endotheellaag (LE is het quotiënt van het 
volumedebiet per oppervlakte-eenheid (superficiale snelheid) en de 
transmurale druk). De Hydraulische conductiviteit is experimenteel te 
bepalen, zodat de schijnbare diffusie-coëfficiënt hieruit te berekenen is. 
Op deze manier mat Blackshear <30> een diffusie-coefficient van I i 15 IO-5 

2 cm /s .  

De tijd, die nodig is voor de poreuse wand en de diffunderende vloeistof 
om een nieuwe evenwichtssituatie te bereiken, na een drukverhoging op de 
poreuse wand, wordt de consolidatie-tijd genoemd. Uit experimenten van 
Blackshear (30) blijkt dat de consolidatietijden voor het endotheel in alle 
arteriën (behalve In de arteriolen) gïoter is dan de aangemmen periode van 
de hartcyclus ( 1  sec). Dat betekent dat het evenwicht niet bereikt wordt en 
dat de heen en weer gepompte hoeveelheid vloeistof en de richting en grootte 
ven het netto gemiddelde vloeistoftransport door de endotheellaag, afhangt 
vzn de LE-zi€hankelFjkheBd van de richting van de stroming. 
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DISCUSSIE - CONCLUSIE. 

De belangrijkste theoriëen, die een hemodynamische verklaring geven voor 
het ontstaan van atherosclerose zijn: 

1 )  Lage wandschuifspanning veroorzaakt ophoping van Cholesterol en andere 
stoffen in de vaatwand? doordat bij lage wandschuifspanning de afvoer 
van overtollig Cholesterol in de wand naar het bloed, verhinderd wordt 
(Cara < 5 > ) .  

21 Een kleine oscillerende wandschuifspanning bevordert de opname van 
stoffen door de wand uit het bloed. Een mogelijke oorzaak is dat een 
oscillerende wandschuifspanning de configuratie van de endotheelcellen 
zodanig verandert dat ook grotere molekulen uit het bloed via de 
intercellulaire ruimten naar de intima kunnen migreren. Een tweede 
mogelijke oorzaak voor het ontstaan van een intimale verdikking is de 
verhoogde verblijftijden van deeltjes in het bloed bij oscillerende 
wandschuifspanning, waardoor het pinocytose-proces sneller zou kunnen 
verlopen (Ku <16>) .  

3 )  Het optreden van turbulentie zou de endotheelcellen kunnen beschadigen 
of zou het mitose-proces van de endotheelcellen kunnen initken, 
hetgeen kan leiden tot overmatige celgroei en dus tot een verdikking 
van de vaatwand (Dewey < 7 > ) .  

41 Door een hoge druk op de vaatwand kan de wand zover worden opgerekt dat 
de permeabiliteit van de vaatwand toeneemt en dat ook grotere molekulen 
via de intercellulaire ruimte de vaatwand kunnen passeren. Deze 
verhoogde permeabiliteit kan leiden tot ophoping van stoffen uit het 
bloed in de vaatwand (Fry < 9 ) ) .  

Zowel bij de theorie over de druk als bij de theorie over turbulentie, 
wordt gesproken over de invloed van de druk resp. de turbulentie op de 
eigenschappen van de vaatwand. Hierbij spelen dus celbiologische faktoren 
een grote sol, terwijl de groep 'Atherosclerose' in Eindhoven uit is op het 
onderzoeken en begrijpen van de transport-technische faktoren bij het 
ontstaan van Atherosclerose. Daarom zijn met name de hypothesen van Car0 en 
Ku, over de invloed van de wandschuifspanning op het massa-transport door de 
vaatwand, interessant voor deze groep. 



- 38- 

De hypothese van Car0 is gebaseerd op enkele metingen van het massa- 
transport door echte vaatwanden, bij een bepaalde stromingssituatie. Zijn 
resultaten dienen met grote voorzichtigheid benaderd te worden, vanwege de 
specifieke stroming, die hij gebruikte, en vanwege de andere faktoren die, 
naast de stromingseigenschappen, een rol kunnen spelen bij het massa- 
transport (bv. eigenschappen van de vaatwand). 
Aan de hypothesen van Ku liggen geen experimenten ten grondslag, waarin 

massa-transport wordt gemeten. Op grond van de aanwezige gecompliseerde 
stromingen in de halsslagadervertakking, stelt Ku dat er een relatie zou 
kunnen bestaan tussen het massa-transport door de vaatwand en de 
stromingseigenschappen. In zijn hypothesen draagt hij mogelijke verklaringen 
aan voor deze mogelijke relatie. 
De experimentele achtergrond voor de hypothesen van Car0 en Ku is dlus zeer 

beperkt. Bet meten van massa-transport door een (semi-lpermeabele wand, 
waarvan de eigenschappen bekend zijn, in verschillende stromingssituaties, 
zou meer zekerheid kunnen geven over de stromings-technische processen die 
zich in de halsslagadervertakking afspelen. 
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