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Samenvatting 

Eén van de funkties van de huid is bescherming. Dit betekent onder andere dat het 
vochttransport door de huid naar de omgeving beperkt moet worden. De huid is dan 
ook zeer impermeabel. 
Om het gedrag van de huid onder chemische en mechanische belasting te kunnen 
beschrijven wordt gebruik gemaakt van de mengseltheorie. Deze theorie stelt dat 
een materiaal kan worden beschreven als de superpositie van verscheidene fasen. 
Voor elke fase afzonderlijk kunnen behoudswetten worden geformuleerd. Tussen de 
fasen zullen interacties optreden. Combinatie van deze behoudswetten met de 
interactietermen leidt tot de mengseltheorie. 
Uit deze theorie is een driefasen model opgesteld. Dit model gaat er van uit dat een 
materiaal bestaat uit drie fasen: een vaste fase (collageen netwerk + 
grondsubstantie), een vloeistoffase (interstitiële vloeistof) en een ionenfase 
(opgeloste ionen). Omdat de huid erg lijkt op bovenstaande samenstelling is dit 
driefasen model zeer geschikt om de huid te modelleren. In dit model bevinden zich 
verscheidene materiaal parameters. Voor een goede beschrijving van de huid 
moeten de waarden van deze parameters bekend zijn. Eén van deze parameters is 
de permeabiliteit. Om de waarde van de permeabiliteit van (menselijke) huid te 
bepalen is een experiment uitgevoerd. In dit experiment is de permeabiliteit van 
rattenhuid als model voor mensenhuid bepaald. 
Voor dit experiment is een opstelling ontworpen naar aanleiding van de bevindingen 
van Michielsen [14]. Deze opstelling is getest waarbij een aantal problemen bleek op 
te treden. Zo was de opstelling te trillingsgevoelig, trad er te veel verdamping op en 
beïnvloedde de relaxatie van de buizen de metingen. Nadat hier rekening mee was 
gehouden is de permeabiliteit van rattenhuid bepaald. De huid was afkomstig van de 
rug van een mannelijke rat. Voor het prepareren van de huid zijn er framepjes 
ontworpen zodat de voorspanning van de huid behouden blijft. 
Er kan geconcludeerd worden dat met de ontworpen opstelling de permeabiliteit van 
rattenhuid waarvan de voorspanning behouden is, bepaald kan worden. Deze 
bedraagt ( I  .5 k O. I ).I O-14 m4/Ns. Tenslotte worden enkele aanbevelingen gedaan om 
de mogelijkheden van de opstelling verder te testen en te verbeteren. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Omdat het watergehalte in het lichaam veel hoger is dan het vochtgehalte van de 
omgeving bestaat er een continu vochttí-ansport door de huid. In het kader van het 
promotieproject ‘Huidgedrag en omgeving’ wil men het vocht- en ionentransport door 
de huid naar de omgeving beschrijven. Om het gedrag van de huid (en van 
biologisch materiaal in het algemeen) goed te kunnen beschrijven kan gebruik 
worden gemaakt van de mengseltheorie. Met deze theorie kan een driefasen model 
worden opgesteld. Om met dit model huid te simuleren moeten verschillende 
materiaalparameters bekend zijn. Eén van deze parameters is de permeabiliteit. In 
dit verslag zal de experimentele bepaling van de permeabiliteit worden beschreven. 

1.1 De huid 

De huid is een zeer belangrijk orgaan met verschillende functies zoals bescherming, 
communicatie, gevoel en secretie. Het zal duidelijk zijn dat de structuur van de huid 
hierdoor erg complex van aard is. De huid bestaat uit de volgende lagen: 
- de epidermis 
- dedermis 
- de hypodermis. 
De epidermis en de dermis worden gescheiden door de basalet laag (zie figuur 1). 

figuur 1: Dwarsdoorsnede van de huid [I51 
I epidermis, 2 stratum Malpbhii 3 stratum basale, 4 stratum spinosum, 5 stratum 
granulosum, 6 stratum lucidurn, 7 stratum corneum, 8 dermis, 9 hypodermis met 

vetcellen 
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De epidermis kan worden onderverdeeld in een onderlaag (stratum Mabbhh), en 
een bovenlaag (stratum corneum). Het stratum Malpighii is onderverdeeld in een 
basale laag (stratum basale), die in contact staat met de dermis, een laag met 
wisselende dikte (stratum spinosum) en een granulaire laag (stratum granulosum). 
Op plekken waar de epidermis erg dik is (voetzolen, handpalmen), bevindt zich ook 
een hyaline laag (stratum lucidurn). 
De basale laag bestaat uit kolomvormige cellen waarbij de lange assen verticaal 
staan ten opzichte van het huidoppervlak (niet weergegeven in figuur 1). In deze 
iaag vindi Ue CeiUeiiliy Pia&. Het Û ~ a k  membrâân is mei heiiiidesniûsûiiien 
bevestigd aan de epidermis en met fibrillen verankerd in de dermis. 
De dermis bevindt zich onder het basale membraan en bestaat hoofdzakelijk uit een 
matrix van bindweefsel dat uit vezelachtige eiwitten is samengesteld (collageen, 
elastine en reticuline) die zich in een amorfe grondsubstantie bevindt. 
De hypodermis bestaat vooral uit vet dat zich in het onderhuidse bindweefsel 
bevindt. 
Ook bevinden zich o.a. bloedvaten, zenuwen, zweetklieren en haren in de huid [4]. 

Om het gedrag van huid (en van biologisch weefsel in het algemeen) ten opzichte 
van de omgeving en als gevolg van chemische en mechanische belastingen te 
beschrijven en te voorspellen zijn allerlei wiskundige modellen ontwikkeld. Eén van 
deze modellen gaat uit van de mengseltheorie. 

1.2 Doel en opzet 

Michielsen [I41 heeft in een eerder stadium de opstelling van De Heus [8] gebruikt 
om de permeabiliteit van rattenhuid te bepalen. Bij de metingen die Michielsen heeft 
uitgevoerd ontstonden verschillende problemen. Het belangrijkste probleem was dat 
er een te kleine range was in de te meten permeabiliteit. Het doel van deze 
stageopdracht is dan ook het volgende: 
- Aanpassen van de opstelling zodat er een grotere range is in de te meten 

permea bi I i tei t. 
- Uitbreiding van de preparatiemogelijkheden van huidsamples om het mogelijk te 

maken de voorspanning te behouden. 
- Testen van de aangepaste opstelling. 
- Meten van de permeabiliteit van rattenhuid waarbij de voorspanning behouden is. 

in kûofdstük 2 zal kort worden kgegaar, op de mengseltheorie. Qck wordt hier 
ingegaan op het begrip permeabiliteit en wordt aangegeven hoe de permeabiliteit te 
meten is. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de verbeterde opstelling beschreven 
waarvan in hoofdstuk 4 de resultaten van de metingen worden gegeven. In 
hoofdstuk 5 komt de discussie aan bod, waarna in hoofdstuk 6 de conclusies en de 
aanbevelingen worden gepresenteerd. 
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Hoofdstuk 2 

Permeabiliteit en permeabiliteitsmeting 

2.1 De mengseltheorie 

Zoals in hoofdstuk 1 al is vermeld kunnen biologische materialen goed beschreven 
worden met behulp van de mengseltheorie. Deze theorie gaat er van uit dat een 
materiaal beschreven kan worden als de superpositie van verscheidene fasen. Voor 
elke afzonderlijke fase kunnen behoudswetten worden geformuleerd. Tussen deze 
fasen zullen interacties optreden. Combinatie van de behoudswetten met deze 
interactietermen leidt tot de mengseltheorie. Snijders [I 81 heeft een driefasen theorie 
ontwikkeld. Deze theorie gaat ervan uit dat een materiaal uit de volgende 
com ponen t en bestaat : 
- een vaste-stoffase 
- een vloeistoffase 
- een ionenfase. 
Omdat de structuur van huid erg lijkt op bovenstaande samenstelling, kan de 
driefasen theorie zeer goed worden gebruikt om huid te modelleren. Het collageen 
netwerk en de grondsubstantie worden dan gemodelleerd als een geladen, poreuze, 
permeabele, intrinsiek incompressibele, vaste fase, de interstitiële vloeistof als een 
incompressi bele vloeistoffase en de opgeloste ionen als de ionenfase. 

De driefasen beschrijving van de huid bevat een groot aantal fysische 
materiaalparameters. Om het gedrag van huid goed te kunnen beschrijven moeten 
van deze parameters de waarden bekend zijn. Eén van deze parameters is de 
permeabiliteit. 

2.2 De permeabiliteit 

In de voorgaande paragraaf is de permeabiliteit ter sprake gekomen. Darcy heeft in 
de negentiende eeuw enkele experimenten uitgevoerd om de permeabiliteit te 
bepalen van zandbedden. Hiervoor heeft hij een opstelling ontworpen waarbij met 
water verzadigde zafidmonsters aan eeE constante drukgradiënt worden 
onderworpen (figuur 2). 
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figuur 2: Experiment van Darcy [2] ~- %^i^^ 

De waterflow door het monster werd gemeten. Uit deze proeven bleek dat de 
volumeflow Q evenredig was met de drukgradiënt pl-pZ en de dwarsdoorsnede A 
van het monster: 

L 

met L de lengte van het monster. De evenredigheidsconstante K wordt de 
permeabiliteit genoemd. De permeabiliteit is een macroscopische maat voor de 
weerstand die een vloeistof ondervindt als het door een vaste matrix stroomt. Bij 
toepassing van Newtonse vloeistoffen is de permeabiliteit omgekeerd evenredig met 
de viscositeit van de vloeistof. De permeabiliteit hangt ook af van de grootte en de 
structuur van de poriën in het weefsel. Wordt het weefsel bijvoorbeeld 
gecomprimeerd dan zal de permeabiliteit dalen. Bij zeer vervormbare poreuze media 
veroorzaakt alleen al de viskeuze wrijving van de stromende vloeistof een 
compressie van het poreuze medium en dus een daling van de permeabiliteit. De 
permeabiliteit van een materiaal is dus een functie van: 
- de structuur van het materiaal 
- de vioeistof die door kei maieriaal siroomit. 

In deze stageopdracht is een experiment uitgevoerd om de permeabiliteit van 
rattenhuid te bepalen. Dit experiment, dat in het volgende hoofdstuk wordt 
beschreven, is gebaseerd op het experiment dat Darcy heeft uitgevoerd. 

2.3 Het meten van de permeabiliteit 

In de literatuur zijn verscheidene methoden te vinden om de permeabiliteit te 
bepalen. Bij deze methoden wordt een flow door een preparaat bepaald. Voor het 
bepalen van deze flow zijn twee methoden die het meest gebruikt worden. De eerste 
methode maakt gebruik van glasdiffusiecellen [3, 5, 7,16, 171 en de tweede methode 
maakt gebruik van een opstelling waarin met behulp van een capillair de volumeflow 
wordt afgelezen [ I ,  1 O, 11, 12, 13, 191. 
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Bij het gebruik van diffusiecellen wordt een flow ten gevolge van een 
concentratieverschil bepaald. Met deze flow wordt een permeabiliteit berekend. Dit 

, is eigenlijk een diffusie. Deze permeabiliteit is dan ook een andere dan de 
permeabiliteit die met de tweede methode wordt bepaald. 
Bij de tweede methode wordt de flow ten gevolge van een drukgradiënt bepaald. 
Deze flow wordt bepaald door een vloeistofniveau in een capillair in de tijd af te 
lezen. In figuur 3 is de opstelling van De Heus [8] weergegeven die gebruik maakt 
van dit principe. Met deze opstelling heeft De Heus de permeabiliteit bepaald van 
synthetische materialen als functie van de concentratie van de gebruikte NaCI- 
qAessiny, u!s functie van de drukgr~diënt mer het preparaat en a!s functie van de 
compressie van het preparaat. Michielsen [?  41 heeft deze opstelling gebruikt voor 
meting van de permeabiliteit van rattenhuid. Deze lag in de orde van I O-14 m4/Ns. 

< .  . .  . .  . .  

~ i :  1 

. I  . .  . .  

. .  

. .  . .  . .  . .  . .  

druk 

figuur 3: de opstelling van De Heus [I41 
I capillair, 2 filter, 3 preparaat 

De permeabiliteit wordt bij beide methoden voor verschillende vloeistoffen bepaald. 
Zo wordt er gemeten met o.a. fysiologische zoutoplossingen, zoutoplossingen met 
13H]water of paraquat dichloride, met ureum en met andere, zowel hydrofiele als 
I i pofi e I e vloeistoffen. 
De permeabiliteit wordt gemeten als functie van de deformatie, als functie van de 
drukgradiënt en als functie van de ionenconcentratie van de gebruikte oplossing. In 
de literatuur [I, 3, 5, 7, 9, 1 O, 11, 12, 13, 16, 17, 191 zijn gegevens te vinden over de 
permeabiliteit van de huid van mensen, ratten, muizen, varkens, konijnen en 
marmotten, voor gewrichtskraakbeen van runderen en voor verscheidene 
synthetische materialen. 
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In principe is het meten van de permeabiliteit van rattenhuid met de opstelling van 
De Heus mogelijk, maar het zou wenselijk zijn als de opstelling zou worden 
aangepast. De belangrijkste aanbevelingen van Michielsen zijn: 
- mogelijk maken om gedurende langere tijd de permeabiliteit te meten, 
- mogelijk maken om de permeabiliteit tot een orde van IO-'* m4/Ns te kunnen 

- mogelijk maken om de permeabiliteit van huid, waarvan de voorspanning 

- mogelijk maken om electrodes te gebruiken om te bepalen of er een 

meten, 

behouden is, te meten, 

ëiekirûchemisch iianspori upireedt door de huid. 
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Hoofdstuk 3 

Verbeterd e permea bi I i tei ts me t i ng 

3.1 Opstelling 

Voor het ontwerpen van een verbeterde opstelling Is eerst naar de aanbevelingen 
van Michielsen (zie paragraaf 2.3) gekeken. 
In plaats van het bepalen van een volumeflow door het aflezen van een capillair in 
de loop van de tijd, is gekozen voor het bepalen van een massaflow. Hierbij wordt de 
vloeistof die door de rattenhuid stroomt in de tijd gewogen met een balans. Een 
voordeel is dat men veel flexibeler is in het op te vangen volume. Er kan dus langer 
worden gemeten en ook een hogere grootte-orde permeabiliteit kan bepaald 
worden. Wel moet de massaflow nog worden omgezet in een volumeflow om de 
permeabiliteit volgens vergelijking 2. I te kunnen berekenen (zie bijlage B). 
Om de voorspanning van rattenhuid te kunnen behouden is gebruik gemaakt van 
framepjes. Deze framepjes kunnen met superlijm op de huid worden geplakt. Ze zijn 
gemaakt van polystyreen, en zijn een aangepaste versie van de framepjes die Van 
Etten [6] heeft gebruikt. 
Om te kunnen bepalen of er een elektrochemisch transport door de huid optreedt 
zijn er gaatjes in de opstelling gemaakt waarin electrodes kunnen worden geplaatst. 

Dit heeft tenslotte geleid tot een verbeterde opstelling. Met de opstelling is het 
mogelijk om de permeabiliteit te meten als functie van de ionenconcentratie van de 
gebruikte oplossing en als functie van de drukgradiënt over het preparaat. Ook kan 
het breparaat worden gecomprimeerd. Een schematische weergave is te zien in 
figuur 4. 

A B 
figuur 4: De opstelling 

A balans met reservoir 2, B K-meter, C reservoir 2 
I frame, 2 preparaat, 3 gfasfifters 
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Het gedeelte van de opstelling waarin zich het preparaat bevindt, de K-meter, is 
gemaakt van PMMA. Een gedetailleerde weergave van deze K-meter is te vinden in 
bijlage B. De meter is via een buis op reservoir 1 en via een andere buis op reservoir 
2 in de balans aangesloten. (Voor de specifieke naamgevingen van onderdelen van 
de opstelling wordt verwezen naar bijlage B.) In de K-meter bevindt zich de 
meetsectie waar tussen de glasfilters 1 en 3 het frame met het proefstuk kan 
worden geplaatst. Ook bevindt zich tussen deze glasfilters een afdichtring zodat er 
geen lekkage langs het frame kan optreden. In de afdichtring, onder glasfilter 1, 
bevindt zich glasfilter 2 om een eventuele zwelling van het proefstuk te 

Met behulp van de schroef wordt bet proefstuk opgesloten Tevens kar! met deze 
schroef het preparaat worden gecomprimeerd. De O-ring voorkomt lekkage door de 
schroefdraad s p I ee t. 
De drukgradiënt kan worden gevarieerd door reservoir 1 in hoogte te verstellen. Er 
wordt dan gemeten met een druk in de orde van enkele tientallen centimeters 
waterdruk. Meten bij hogere drukken is mogelijk, maar dan moet de buis die op 
reservoir 2 is aangesloten, bijvoorbeeld worden aangesloten op luchtdruk. 
Buis 2 is aangesloten op reservoir 2 dat zich op een balans bevindt. De buis komt 
onder de vloeistofspiegel van het reservoir uit. Dit zorgt ervoor dat niet de massa 
van druppels wordt bepaald maar de massa van een continue vloeistofstroom. Er is 
gebruik gemaakt van een Mettler AE200 (zie bijlage C voor specificaties) om de 
massa van reservoir 2 in de loop van de tijd te meten. 

nnAf i rAr t  t l f b n n  na nnrinnrnnttn i/qn 3lla nlacfiltnrc ic 1 íìn-lGn aim UI IUCI UI unnGi I .  U G  pui i ~ y i  U U L L ~  VUI  I u i i u  ~ I U ~ I I I L ~ I  u IU I V V  I V V  pa 1 8 .  

Met deze opstelling kan een massaflow door een proefstuk met bekende dikte bij 
een bepaalde drukgradiënt worden gemeten. Na omzetting van deze massaflow 
naar een volumeflow is het mogelijk de permeabiliteit te bereken met behulp van de 
wet van Darcy (zie vergelijking 2.1). 
In bijlage B wordt het meetprotocol voor deze opstelling gegeven. 

3.2 Materialen 

Er is gemeten aan de huid van de rat. Scott, Walker en Dugard [I61 hebben laten 
zien dat rattenhuid bijna dezelfde permeabiliteit heeft als mensenhuid. Hoewel huid 
van een vrouwelijke rat een beter model is voor mensenhuid [3], is gemeten aan 
huid van een 14 weken oude, mannelijke, Lewis rat, omdat alleen mannelijke ratten 
beschikbaar waren. De rat was afkomstig van de Rijksuniversiteit Limburg en was 
voor preparatie reeds anderhalf uur dood. Hij was bewaard in een koeling. 
Er zijn acht preparaten van de rug genomen: drie aan elke zijde van de ruggegraat 
en twee boven op de ruggegraat. Hierbij is gebruik gemaakt van framepjes zodat de 
voorspanning van de huid behouden blijft. Voordat de framepjes bevestigd zijn, is de 
rat onthaard. Met een schaar kunnen de haren afgeknipt worden. Ontharen door 
middel van het scheren van de rat of door de haren van de huid te plukken is niet 
mogelijk omdat de huid daarbij beschadigd wordt. Vooral bij plukken kunnen er 
kanalen in de huid ontstaan, waardoor de permeabiliteit sterk vergroot wordt. Bij drie 
preparaten is de huid ‘gestript’. Hierbij wordt de bovenste laag van de epidermis, het 
stratum corneum, met behulp van plakband (scotch tape) verwijderd. De preparatie 
en het strippen van de rattenhuid wordt beschreven in bijlage A. 
Er is gemeten met een fysiologische zoutoplossing (O. 15M NaCI). 
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3.3 Methoden 

Het experiment is begonnen met meten volgens het meetprotocol dat in bijlage B is 
beschreven. 
De rattenhuid waarvan de permeabiliteit is bepaald, is afkomstig van het midden van 
de rug, precies boven de ruggegraat. Het preparaat is gedurende 17 dagen in een 
vriezer (-30°C) bewaard (zie bijlage A). Het preparaat was zo geplaatst dat het 
vloeistoftransport door de huid van de epidermis naar de dermis plaatsvond. Of de 
richting van het vloeistoftransport v2n invloed is op de permeabiliteit is een punt 
voor verder onderzoek (zie paragraaf 6.21 j. Tussen piaatsing van net ontaooiae 
preparaat in de K-meter en de uiteindelijke meting zat ongeveer een uur, om de 
opstelling in evenwicht te laten komen: het preparaat moet in evenwicht komen met 
de oplossing en ook de buizen moeten in evenwicht komen (zie paragraaf 
5.3).Vervolgens vond de uiteindelijke meting plaats waarbij de massaflow door het 
preparaat werd bepaald. De omgevingstemperatuur was 21 O C ,  de luchtvochtigheid 
was rond de 70% en de luchtdruk was ongeveer 990 millibar. Deze condities waren 
tijdens de meting vrijwel constant. 
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Hoofdstuk 4 

Resultaten 

Tijdens de meting met de verbeterde opstelling kwamen verschillende moeilijkheden 
naar voren. Zowel de trillingsgevoeligheid van de opstelling, de verdamping en de 
gebruikte buizen bieken grote invioea le  hebben op ae rësuiiäiëñ. ûëze punten 
komen in de discussie in hoofdstuk 5 aan bod. 

4.1 Resultaten 

De meting werd na bijna twee uur afgebroken. In figuur 5 is de afgelezen massa van 
de vloeistof in reservoir 2 uitgezet tegen de tijd. 

m 

m 
W 
W 

10 

=0 I 
0 

l i i i l . . . I . . i l i i . l i i i l . . . l  

0 20 40 60 80 100 120 

t i  .id t m i n l  

figuur 5: massa van de vloeistof tegen de tijd 

ii-r de figuur is duidelijk eei-ì inschakeleffect te zieri. Na dit inschakeleffect wordt een 
steady-state situatie bereikt. Uit het verband tussen massa en tijd kan de massaflow 
worden bepaald. Dit komt overeen met de helling van de grafiek uit figuur 5. Met 
behulp van het computerprogramma Statgraphics is voor de steady-state situatie 
een (rechte) lijn 'gefit' door de meetpunten (zie figuur 6), waarbij de eerste 8 minuten 
niet zijn meegerekend. De helling van deze lijn wordt door Statgraphics berekend en 
bedraagt 0.3471 milligram per minuut, wat dus overeen komt met de massaflow. De 
standaardafwijking hierbij is 1.8206.1 O" milligram per minuut. 
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figuur 6: ‘fit’ voor steady-state situatie 

Om de permeabiliteit te kunnen berekenen moet deze massaflow worden omgezet in 
een volumeflow. Voor deze omzetting moet de dichtheid van de fysiologische 
zoutoplossing bekend zijn. Om deze dichtheid te bepalen is de massa bepaald 
(balans) van een bekend volume (pipet). Dit is vervolgens 3 keer herhaald. Hieruit is 
gebleken dat de dichtheid van de fysiologische zoutoplossing (0.1 5M NaCl) 
1.0034.1 O3 kg/m3 bedraagt. De volumeflow (voor de steady-state situatie) bedraagt 
dan 0.3459.1 O-’ m3 per minuut. 

Om de permeabiliteit te berekenen zijn verder het oppervlak van het preparaat 
nodig, het drukverschil en de dikte van het preparaat. Het oppervlak wordt bepaald 
door de grootte van het gebruikte frame en bedraagt 0.785.10-4 m2. Het drukverschil 
wordt bepaald door het hoogteverschil tussen de beide reservoirs hetgeen 0.73 m 
bedroeg. Dit komt overeen met 73.2.1 O-* m waterdruk (fysiologische zoutoplossing is 
zwaarder dan water). De dikte van het preparaat is 1 .51 O” m (zie bijlage El). 
Met deze gegevens kan met behulp van vergelijking 2.1 de permeabiliteit worden 
bepaald. Voor dit preparaat bedraagt de permeabiliteit (1.5 rt 0.1).10-14 m4/Ns. 
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Hoofdstuk 5 

Discussie 

Bij het testen van de verbeterde opstelling kwamen verschillende moeilijkheden naar 
voren. In de volgende paragrafen worden deze moeilijkheden en de oplossing voor 
deze problemen besproken. Tevens zijn er bij het experiment enkele aannames 
gemaakt die in paragraaf 5.4 aan bod komen. 

5.1 Trillingsgevoeligheid 

Bij het meten van de massaflow voor de bepaling van de permeabiliteit is gebruik 
gemaakt van een precisiebalans (zie bijlage C). Op deze balans is reservoir 2 
geplaatst. In dit reservoir komt uitstroombuis 2 uit. Om een continue massaflow te 
meten komt deze buis onder het vloeistofniveau van het reservoir uit. Een nadeel 
hiervan is dat er een verbinding ontstaat tussen het reservoir en de omgeving. 
Trillingen van de omgeving blijken de meting zodanig te beïnvloeden dat er geen 
stabiele flow kan worden gemeten. Doordat de gebruikte balans zo nauwkeurig kan 
meten zijn zelfs de kleinste trillingen al van invloed op de metingen. Dit zijn trillingen 
die onder andere ontstaan doordat de tafel waarop gemeten wordt wordt 
aangestoten, maar ook door de luchtstromingen die ontstaan bij het openen en 
sluiten van deuren. 
Om de trillingsgevoeligheid te reduceren is het aan te bevelen om: 
- uit te wijken naar een ruimte met slechts één deur, zodat er veel minder 

luchtstromingen aanwezig zijn of kunnen ontstaan, 
- de buizen zo te plaatsen dat er zo weinig mogelijk contactpunten zijn met de tafel 

waarop gemeten wordt, 
- de uitstroombuis zodanig in het reservoir te hangen dat de uitstroombuis niet in 

contact komt mei hei reservoir. 
De laatste twee punten leveren weinig effect op en gaan ten koste van de 
gebruikersvriendelijkheid. 

5.2 Veraamping 

Nadat het probleem van de trillingsgevoeligheid was opgelost is er begonnen met 
het meten van de massaflow voor de bepaling van de permeabiliteit van de 
rattenhuid. Hiertoe wordt een massaverandering in de tijd gemeten. Deze massa 
wordt uitgezet in een grafiek tegen de tijd. De helling van deze grafiek geeft de 
gewenste massaflow. Na een inschakeleffect wordt een constante massaflow 
verwacht, dus een grafiek met een constante positieve helling. 
Bij meting werd echter, na het inschakeleffect, een massaflow gemeten die niet 
constant was, maar steeds verder afnam. Deze afname ging zolang door, dat op den 
duur een negatieve massaflow werd gemeten (zie figuur 7). Een verklaring hiervoor 
is het feit dat er geen rekening is gehouden met de verdamping. 
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figuur 7: Meting 'met verdamping' 
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Om een idee te krijgen hoe groot de invloed van deze verdamping op de resultaten 
is, zijn er metingen gedaan om de verdamping te bepalen. Hiertoe wordt de massa 
van reservoir 2 (gevuld met fysiologische zoutoplossing) gemeten in de loop van de 
tijd. Er is gemeten aan verscheidene reservoirs met een verschillende doorsnede. 
De waarden voor de gemeten massaflow tengevolge van verdamping zijn 
weergegeven-in figuur 8. 

potje 0.225 
potje met buisje 0.21 o 

figuur 8: massaflow tengevolge van verdamping 

Uit deze meetgegevens blijkt dat flow ten gevolge van verdamping groter is dan de 
flow ten gevolge van de drukgradiënt, wat dan ook de verklaring is voor de 
negatieve helling van figuur 7. 
Om de invloed van de verdamping te reduceren is er op reservoir 2 een kurk 
geplaatst waar buis 2 doorheen gaat. Om een eventuele overdruk te voorkomen is er 
een injectienaald door de kurk geplaatst. Metingen aan dit reservoir met kurk laten 
zien dat de verdamping nu kan worden verwaarloosd. 
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5.3 Relaxatie van de buizen 

De verbinding tussen de reservoirs en de K-meter is tot stand gebracht door plastic 
buisjes. Een voordeel van deze buisjes is dat ze zeer flexibel zijn, waardoor 
plaatsing van deze buisjes in de opstelling erg makkelijk is. Een nadeel is echter dat 
de gebruikte buisjes relaxeren. Deze relaxatie ontstaat doordat de buisjes als het 
ware door gaan hangen tengevolge van hun eigen gewicht. Dit is een nadeel 
doordat buis 2 door een kurk is verbonden met reservoir 2, en dus in direkt contact 
staat met de balans. Na aansluiting van buis 2 op reservoir 2 zal deze buis gaan 
relaxeren, en zal de balans geen stabiele, constante waarde geven. Door, na 
aansluiting van buis 2 op reservoir 2, lang genoeg te wachten met meten, zal deze 
relaxatie op houden en dus geen invloed meer uitoefenen op de meting. Voor de 
gebruikte buizen bleek dat de balans pas na een ongeveer 12 uur een stabiele, 
constante waarde aan te geven. 

5.4 Opmerkingen 

Bij de uitvoering van het experiment zijn enkele opmerkingen te maken. Deze 
betreffen de drukgradiënt, de preparatie van rattenhuid, degeneratie en de bepaalde 
permeabiliteit. 

Bij het bepalen van de permeabiliteit is er van uit gegaan dat er een constante 
drukgradiënt aanwezig is. Deze drukgradiënt wordt bepaald door het hoogteverschil 
tussen de vloeistofspiegels van reservoir 1 en 2. Omdat de doorsnede van reservoir 
1 veel groter is dan de doorsnede van reservoir 2, en doordat er maar een kleine 
vloeistofstroom optreedt, is aangenomen dat deze drukgradiënt constant is. 

Bij het prepareren van de rattenhuid is ervan uitgegaan dat al het onderhuidse 
vetweefsel is verwijderd. Als dat niet het geval is dan wordt er een te lage 
permeabiliteit gemeten. Dit zou door het maken van histologische coupes van de 
huid onder een lichtmicroscoop onderzocht moeten worden (zie paragraaf 6.2.2). 

Tussen het tijdstip van ontdooien en het einde van het experiment, zit ruim twee uur. 
Dit is de tijd om het preparaat in de opstelling te plaatsen en in evenwicht te laten 
komen met de oplossing. Er is aangenomen dat de degeneratie van het preparaat 
gedurende deze tijd te verwaarlozen is. Wat de invloed van deze degeneratie is, is 
een punt voor verder onderzoek (zie paragraaf 6.2.2). 

In het experiment wordt de permeabiliteit van rattenhuid bepaald welke in feite een 
gemiddelde permeabiliteit over de afzonderlijke huidlagen is. De invloed van de 
verschillende huidlagen op de permeabiliteit van de huid is een punt voor verder 
onderzoek (zie paragraaf 6.2.2). 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Met behulp van de ontworpen opstelling is het mogelijk om de permeabiliteit van 
rattenhuid te bepalen. Door het gebruik van framepjes kan de voorspanning van de 
rattenhuid behouden worden. In een eerste experiment, bedroeg de permeabiliteit 
van rattenhuid waarvan de voorspanning behouden is, (1.5 k O. 1 ). I O-14 m4/Ns. 

6.2 Aanbevelingen 

Bij het testen van de opstelling zijn enkele moeilijkheden naar voren gekomen (zie 
hoofdstuk 5). Ook zijn nog niet alle mogelijkheden van de opstelling getest. 
Hieronder volgen allereerst aanbevelingen met betrekking tot het verder verbeteren 
en testen van de opstelling. Vervolgens zullen nog enkele aanbevelingen met 
betrekking tot het prepareren en verwerken van rattenhuid worden gegeven. 

6.2.1 Opstelling 

Doordat er plastic buisjes zijn gebruikt duurt het lang voordat de opstelling in 
evenwicht is in verband met het relaxeren van deze buisjes. Misschien is het 
mogelijk de plastic buisjes door buisjes van een ander materiaal dat minder 
relaxatie vertoont, bijvoorbeeld glas, te vervangen. 

In de opstelling is het mogelijk om elektrodes te plaatsen om te bepalen of er een 
elektrochemisch transport door de huid optreedt. Dit moet nog getest worden. 

Als er een elektrochemisch transport door de huid optreedt, dan kan het gedrag 
van de huid beschreven worden met behulp van een vierfasen theorie, waar de 
ionenfase is opgedeeld in een positieve en een negatieve ionenfase. 

Verder kan het experiment worden uitgebreid door de permeabiliteit te meten als 
funktie van de compressie van het preparaat, als funktie van de ionenconcentratie 
en als funktie van de drukgradiënt over het preparaat. Ook de plaatsing van het 
preparaat (epidermis of dermis boven) moet verder worden onderzocht. 

Doordat de opstelling makkelijk te verplaatsen is, is het ook mogelijk om bij de 
Rijksuniversiteit Limburg te meten. Het voordeel is dat er direkt aan ‘vers’ 
geprepareerde rattenhuid kan worden gemeten. 
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6.2.2 Materiaal 

Om het probleem van het ontharen van ratten te voorkomen kunnen haarloze 
ratten worden gebruikt. 

De permeabiliteit van rattenhuid van een mannelijke rat is bepaald. Huid van een 
vrouwelijke rat is een beter model voor de huid van de mens met betrekking tot de 
permeabiliteit [3]. 

Bij het prepareren van rattenhuid is het moeilijk te bepalen of al het onderhuidse 
vetweefsel is verwijderd. Door het maken van histologische coupes is het mogelijk 
om dit onder een lichtmicroscoop te onderzoeken. 

Als er lang wordt gemeten dan gaat het preparaat degenereren. De invloed van 
deze degeneratie op de permeabiliteit moet nog onderzocht worden. 

Het experiment kan worden uitgebreid door de permeabiliteit te meten van 
‘gestripte’ preparaten (huid zonder stratum corneum). Verder kan de 
permeabiliteit van menselijke huid worden bepaald. 
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Bijlage A 

Prepareren van rattenhuid 

Wat nu volgt zijn richtlijnen voor het prepareren van rattenhuid. Deze zijn gebaseerd 
op ervaringen van Michielsen [I41 en op eigen ervaringen opgedaan tijdens het 
prepareren van huid van een 14 weken oude, mannelijke Lewis rat. 

1. Begin met het ontharen van de rat. Met een grote schaar kan het grootste 
gedeelte van de haren worden weggeknipt. Voor het fijne werk wordt een kleinere 
schaar gebruikt. Ruim de haren op. 
2. Als de bovenste laag van de epidermis, het stratum corneum, moet worden 
verwijdert dan moet de rat 'gestript' worden. Dit wordt gedaan met behulp van 
plakband (scotch tape). Plak het plakband evenwijdig aan de haarrichting op de 
huid. Trek het plakband, tegen de haarrichting in, langzaam, met één hand, zonder 
de huid tegen te houden, van de huid. Herhaal dit totdat de huid begint te glimmen. 
Andere methoden om deze bovenste laag te verwijderen maken gebruik van 
chemische scheidingstechnieken en worden beschreven in de literatuur [5, 9, 17, 
201. 
3. Om de voorspanning van de rattenhuid te behouden worden polystyreen 
framepjes met behulp van superlijm op de huid bevestigd. 
4. Maak nu enkele millimeters naast de framepjes een snede. Doordat de huid los 
om het lichaam zit, kan nu de huid worden losgeknipt. Houdt de losgeknipte huid 
vochtig door regelmatig een fysiologische zoutoplossing over de huid te spuiten. 
5. Verwijder zo nauwkeurig mogelijk met behulp van een scalpel en een pincet het 
onderhuids vetweefsel . 
6. Knip de huid die buiten de framepjes zit eraf. 
7. Als er niet direkt aan de preparaten gemeten kan worden, moeten ze worden 
ingevroren. Invriezen heeft nauweiijks effect cip de perii-ieabiliteit [7, 201. Het 
bevriezen van de preparaten wordt gedaan met behulp van isopentaan. Zorg ervoor 
dat de doosjes waarin de preparaten worden opgeslagen ook gekoeld worden. 
Bewaar de preparaten in een vriezer (-30 "C) .  
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Bijlage 5 

Experimentele opzet 
~ 

R.1 K-meter 

IC 

I. buis 1 a met kraan 
2. schroeikanaai 
3. schroef + O-ring 
4. schroef hou der 
5. meetsectie 
6. filter 1 
7. afdichtring 
8. frame 

9. buis I b  met kraan 
"i.kanaai a 
11 .kanaal b 
12.preparaat 
13.filter 2 
14.filter 3 
15.buis 2 met kraan 
16.kanaal c 

Buis 1 a en buis 1 b zijn aangesloten op reservoir 1. Buis 2 is aangesloten op 
reservoir 2 dat zich op de balans bevindt. Verder wordt bij het meten met de 
opstelling gebruik gemaakt van een injectienaald en een stopwatch. 
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B.2 Meetprotocol 

1. Maak eerst voldoende (bijvoorbeeld 1 liter) fysiologische zoutoplossing (O. 15M 
NaCI). Deze oplossing wordt gebruikt voor: 
- het weken van de filters 
- het bepalen van de dichtheid 
- het spoelen van de opstelling 
- het vullen van de opstelling 

- de uiteindelijke meting(en) 
2. Leg de glasfilters in de oplossing zodat er geen luchtbellen meer in de filters 
aanwezig zijn. 
3. Maak de filters op maat. De filters zijn op maat besteld, maar moeten meestal nog 
met de hand precies op maat worden gemaakt (schuurpapier). De diameter van filter 
1 moet 24 mm zijn, de dikte is niet zo van belang (maar moet wel worden gemeten). 
Filter 2 moet ervoor zorgen dat het preparaat niet kan opzwellen. De dikte moet dus 
precies gelijk zijn aan de dikte van het frame en de afsluitring. De diameter van filter 
2 is 10 mm. Filter 3 zit onder het preparaat, en moet ervoor zorgen dat het preparaat 
op een plat vlak ligt. De diameter is 10 mm en de dikte is 5 mm. De dikte van dit filter 
kan worden gecontroleerd door deze in de opstelling te plaatsen: het filter mag niet 
uitsteken in de meetsectie. 
4. Bepaal de dichtheid van de oplossing. In de formule die gebruikt wordt om de 
permeabiliteit te bepalen (vergelijking 2. I) is sprake van een volumeflow. Met behulp 
van de dichtheid kan de massaflow die gemeten is, worden omgezet in een 
volumeflow. De dichtheid wordt bepaald door van een bekend volume (pipet) de 
massa te bepalen (balans). 
5. Spoel de opstelling voor het meten eerst met de fysiologische zoutoplossing. 
6. Vul de opstelling met de oplossing en plaats de filters, de afdichtring en het 
preparaat in de meetsectie. Meet eerst de dikte van het frame, van de afdichtring en 
van filter 1 op. 
Bij het vullen van de opstelling moet ervoor worden gezorgd dat er geen luchtbellen 
in de buizen en in de K-meter aanwezig zijn. Eerst wordt reservoir I gevuld met de 
fysiologische zoutoplossing. Aan reservoir 1 zitten de buisjes l a  en 1 b. Ook deze 
worden gevuld en luchtvrij gemaakt. Nadat dit gedaan is worden de kraantjes 
gesloten. Beide buisjes worden gebruikt bij het vullen van de K-meter, buis l a  wordt 
alleen gebruikt tijdens de uiteindelijke meting. Vervolgens wordt reservoir 2 met de 
fysiologische zoutoplossing gevuld. Buis 2 wordt ook gevuld en luchtvrij gemaakt en 
in de vloeistof in reservoir 2 gehangen. Het kraantje van buis 2 ia nu gealsten. 
Vervolgens wordt de K-meter gevuld. Eerst wordt het gedeelte onder de meetsectie 
gevuld. Dit wordt gedaan door buis 1 b aan te sluiten op kanaal a. Het kraantje wordt 
geopend, en de oplossing zal door kanaal a naar kanaal c stromen. Als de oplossing 
uit kanaal c stroomt moet buis 2 worden aangesloten op kanaal c. Het kraantje van 
buis I b  wordt gesloten als het vloeistofpeil net in de meetsectie staat. Nu kan 
glasfilter 3 worden geplaatst. Als het preparaat bevroren is, moet het eerst worden 
ontdooid in de fysiologische zoutoplossing (+ 15 minuten). Vervolgens wordt het 
preparaat in de meetsectie geplaatst. Het preparaat is zo geplaatst dat de epidermis 
boven ligt. Het vloeistoftransport gaat dus van epidermis naar dermis. (Het is in 
principe mogelijk om het transport de ander kant op te laten gaan: buis l a  en buis 2 
moeten dan verwisseld worden.) Zorg ervoor dat het preparaat op ongeveer 

- het ûr~idûûien vali het pïepdradt 
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dezelfde hoogte staat als reservoir 2. Met buis l a  wordt nu de meetsectie verder 
gevuld. Daarna worden de afdichtring en de filters 1 en 2 geplaatst. Nu kunnen de 
schroefhouder en de schroef op de K-meter worden gemonteerd. Met behulp van 
een injectienaald wordt nu het schroefkanaal gevuld en luchtvrij gemaakt. Nu kan 
buis 1 a (kraan dicht) op het schroefkanaal worden aangesloten. 
6. Wordt er gedurende langere tijd gemeten dan is het mogelijk om een computer op 
de balans aan te sluiten 
7. Wordt er tijdens het experiment ook naar een elektrochemisch transport door het 
preparaat gekeken, piaats dan een eiektrocie in reservoir 1 en vervang buis 1b na 
net vuilen door een tweecie eiekirode. 
8. Wacht totdat de balans een stabiele, constante waarde aangeeft. 
9. Meet de hoogte van het vloeistofniveau in reservoir 1 en 2 op zodat het 
drukverschil bekend is. 
I O .  Begin de meting door de kraan van buis 2 te openen en direkt daarna ook de 
kraan van buis l a .  Dit tijdstip komt overeen met t=O (stopwatch aan). Nu wordt in de 
loop van de tijd de balans afgelezen en kan de massaflow worden berekend. De 
meting gaat door tot er een steady-state wordt bereikt. 

Is de meting beëindigd, dan moet de dikte van het preparaat worden bepaald. De 
dikte van het frame, de afdichtring en glasfilter 1 zijn al opgemeten. Meet hoever de 
schroef boven de schroefhouder uitsteekt. De diepte van de meetsectie (25.03 mm), 
de hoogte van de schroefhouder (48.00 mm) en de lengte van de schroef (74.90 
mm) zijn bekend. Met al deze waarden kan nu de dikte van het preparaat worden 
bepaald. 
Om de meetsectie leeg te maken wordt gebruik gemaakt van kanaal b. Nadat de 
oplossing uit de K-meter verwijderd is kan de schroef uit kanaal b worden verwijderd. 
Vervolgens worden met een ijzeren staafje de filters, het preparaat en de afdichtring 
uit de meetsectie geduwd. 
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Bijlage C 

Specifications AE 50 ~ AEì00 
Readability 0.1 mg 0.1 mg 
Weighing range 0...55 g 0...109 g 
Tare range (subtractive) 0...55 g 0...109 g 
Reproducibility (standard deviation) 0.1 mg 0.1 mg 
Lineorify F0.2 mg F0.2 mg 
Linearity relative to 10 g FO.l mg 20.1 mg 

Specificaties balans 

AE200  
0.1 m g  
0...205 g 
0...205 g 
0.1 mg 
F0.3  mg 
k0.l mg 

VOW het meten van de massaflow voor de bepaling vari de permeabiliteit is gebruikt 
gemaakt van een precisiebaians. Dit betreft een iviettier AEZÛÛ. Hieronaer voigen ae 
specificaties van deze balans. 
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