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INLEIDING 

Doel van het project "Hartklepprothesen" is door de analyse van de bouw en 
werking van de natuurlijke aortaklep te komen tot technische specificaties 
voor de constructie van een verbeterde vliesklepprothese, op basis van ve- 
zelversterkte kunststofvliezen. Het eerste deel van het project - inmiddels 
afgesloten - richtte zich op het basisonderzoek naar de hydrodynamische, 
dynamische en mechanische aspecten van de natuurlijke aortaklep in gesloten 
toestand en de ontwerpspecificaties die daaruit volgen. Het thans lopende 
deel van het project richt zich op het gedrag bij openen en sluiten, de fun- 
damentele problemen rond de vezelversterkte vliezen, het testen en de pre- 
klinische evaluatie van een prototype. 

Het onderzoek wordt ondersteund door de Stichting voor de Technische Weten- 
schappen (STW) . 
Projectnaam Ontwikkeling van hartklepprothesen met vezelversterkte 

kunststofvliezen 
Projectnr. EWT55.0857 
Projectleider Prof.dr.ir. J.D. Janssen 
Plv. projectleider ing. M. Verduin 
STW-medewerkers ir. J.B.A.M. Horsten, vanaf 1 augustus 1986 

ir. M.H.J.W. Paas, vanaf 20 oktober 1986 
ing. J.A.C.M. Verbeek, vanaf 1 november 1986. 
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VERRICHTE WERKZAAMHEDEN GEDURENDE HET TIJDVAK 1 NOV. 1987 - 1 MEI 1988. 

Gedurende de verslagperiode werden - onder leiding van hoogleraren en mede- 
werkers van de TUE - de werkzaamheden van de STW-medewerkers Horsten, Paas 
en Verbeek voortgezet, terwijl ook weer een aantal afstudeerders van de fa- 
culteiten Werktuigbouwkunde en Technische Natuurkunde een bijdrage leverden. 
Daarnaast leverden de TU-medewerkers ing. L.H.G. Wouters en dr-ir. G.W.M. 
Peters belangrijke bijdragen op het gebied van resp. het polymeeronderzoek 
en de vervaardiging van prototypen, waarbij de contacten met de faculteit 
der Scheikundige Technologie in de loop van de verslagperiode sterk in in- 
tensiteit zijn toegenomen. 
In het hiernavolgende zal op elk van de eerder genoemde onderdelen van het 
project nader worden ingegaan 

I Openen en sluiten van de klep. 

De doelstelling van het deelproject is het optimaliseren van de dimensione- 
ring van de vliesklepprothese en de materiaalkarakteristieken m.b.t. het 
openings- en sluitingsgedrag. Aandacht wordt daarbij o.m. geschonken aan het 
minimaliseren van buigrekvariaties in het vlies, van schuifspanningen langs 
het vlies en van de stromingsweerstand van de klep. Er wordt getracht dit 
doel te bereiken door het opstellen van een numeriek model, gebaseerd op de 
eindige elementen methode, om de geometrie van de vliesklepprothese als 
functie van tijd te beschrijven en hiermee een parameterstudie uit te voe- 
ren. 

Vloeistofstroming en vliesbeweging zullen per tijdstap ontkoppeld opgelost 
worden. Een belangrijk voordeel hiervan is dat voor een groot gedeelte ge- 
bruik gemaakt kan worden van bestaande numerieke technieken en software. Het 
voornaamste probleem dat hierbij opgelost moet worden is de stabilisering 
van een dergelijk ontkoppeld algoritme. 

In de afgelopen tijd is een eerste versie van een tweedimensionaal model 
geimplementeerd, waarin de vloeistof-klep interactie in rekening is ge- 
bracht. De aortaklep is hierin sterk vereenvoudigd voorgesteld als een stil- 
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ve plaat, roterend om het aanhechtingspunt. De resultaten ervan zijn verge- 
leken met experimentele resultaten. De overeenkomst tussen beiden is nog 
niet bevredigend. Nauwkeurigheid en stabiliteit van de methode moet verbe- 
terd worden. 

Er is in de afgelopen tijd daarom nader aandacht besteed aan beschikbare 
methoden voor het onderzoek van de stabiliteit van oplossingsmethoden. De 
methoden toepasbaar op lineaire problemen zijn voldoende uitgewerkt. Deze 
methoden leveren op relatief eenvoudige wijze stabiliteitscriteria en zijn 
mogelijk geschikt om noodzakelijke voorwaarden voor stabiliteit of indica- 
ties daarvoor te verkrijgen. De bewegingsvergelijkingen van hartklep en 
vloeistof zijn echter niet-lineair en gekoppeld. Stringente (voldoende) 
voorwaarden voor stabiliteit kunnen niet met de lineaire methoden gevonden 
worden. Er bestaan methoden voor stabiliteitsonderzoek die in principe wel 
voor gecompliceerde systemen bruikbaar zijn. De toepassing van deze methoden 
is in de literatuur echter minder ver uitgewerkt. Het stabiliteitsonderzoek 
blijft daarom ook in de komende tijd onderwerp van nadere studie. 

Binnenkort wordt begonnen met de uitwerking van een numeriek model waarin de 
aortaklep als een flexibel membraan wordt voorgesteld. De vloeistof-klep 
interactie zal hierbij in eerste instantie vereenvoudigd worden. Het accent 
van dit model zal liggen op het correct beschrijven van de plooien en (en 
daarmee de buigrekken) die in de vliesklep ontstaan bij het openen van de 
klep. 

I1 Mechanische materiaaleiuenschappen. 

In de afgelopen periode is een 3-D membraanelement ontwikkeld, waarmee zowel 
geometrisch als fysisch niet-lineair gerekend kan worden. Twee modellen ter 
beschrijving van faalmechanismen zijn gekoppeld aan het element. Verschil- 
lende testproblemen zijn opgelost m.b.v. beide modellen. 

Het eerste model, dat gebaseerd is op een Continuum Damage Mechanics aanpak, 
veronderstelt dat een volume-element gedefinieerd kan worden, waarin de 
schade statistisch homogeen verdeeld is. Aan deze schade wordt vervolgens 
een parameter toegekend, waarna een probleem deterministisch wordt opgelost. 
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Het tweede model veronderstelt, dat een constructie een statistisch verdeel- 
de belastbaarheid heeft, die in de tijd afneemt. De constructies worden ge- 
analyseerd m.b.v. Monte Carlo simulaties. Indien in een bepaald constructie- 
element de belasting (effectieve spanning) groter wordt dan de belastbaar- 
heid (breukspanning1,dan bezwijkt het constructie-element. Dit heeft tot 
gevolg, dat de belasting over de intacte constructie-elementen wordt herver- 
deeld, waardoor de breukkans van de intacte constructie-elementen toeneemt. 

De experimenten om cumulatieve schade te bestuderen door rubber proefstrook- 
jes cyclisch te belasten, hebben de volgende resultaten opgeleverd. 
Het meten van verandering in E-modulus als gevolg van cumulatieve schade is 
niet mogelijk, aangezien deze effecten slechts zeer lokaal van invloed op 
het mechanisch gedrag zijn. 
De opgelegde belasting is niet groot genoeg gebleken om schade effecten bin- 
nen een redelijk tijdsbestek te observeren. Gezocht moet worden naar alter- 
natieve methoden, zoals het vooraf gericht aanbrengen van scheurtjes. 

Aangezien de achterliggende fysische mechanismen, die een rol spelen bij het 
cumulatieve schadeproces bij rubbers, nog grotendeels onbekend zijn, lijkt 
het zinvol om in eerste instantie het tweede model toe te passen. Een bijko- 
mend voordeel is, dat ter bepaling van de kansdichtheidsfuncties voor de 
levensduur, alleen statische trekproeven tot breuk en versnelde levensduur- 
proeven uitgevoerd moeten worden. De resultaten die op deze manier behaald 
worden leveren vervolgens de invoer voor het eerste model. 

Inbouwen van deze modellen in het programmapakket DIANA van TNO verschaft 
ef?s de megelijkheid er2 uun reZE.ylexe censtructies, mals ren kartkleyyrctkr- 
se, te rekenen en om bij een gegeven set van ontwerpparameters een schatting 
voor de levensduur te maken. Door middel van parameterstudies kan dan de 
levensduur van de klep gemaximaliseerd worden. 

I11 Polymeeronderzoek en produktie van prototypen. 

Gedurende de afgelopen periode is voornamelijk onderzoek gedaan naar de ver- 
werkingsmogelijkheden van vezelversterkte EPDM- en polyurethaanrubbers, om 
vervolgens een aantal prototypen te kunnen construeren. Daarbij zal worden 
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uitgegaan van vezelversterkte buizen, die vervolgens worden omgevormd tot 
een klep. 

Het blijkt mogelijk te zijn de voorlopig geselecteerde polyurethaanrubber 
Biomer bij temperaturen beneden 150 OC te "heat setten" (warm vervormen). 
Als minimum temperatuur dient ongeveer 130 OC te worden aangehouden, waarbij 
de benodigde tijd toeneemt tot ongeveer 12 uur. Lagere temperaturen leiden 
tot onaanvaardbaar lange tijden en onvoldoende vormbehoud na de behandeling. 
In hoeverre de PE-vezels bestand zijn tegen een langdurige temperatuurbehan- 
deling bij 130 OC dient nog onderzocht te worden. 

De inleidende experimenten met EPDM-rubbers als matrixmateriaal worden ver- 
richt met Keltan K520 (DSMn). De ongevulcaniseerde rubber blijkt goed oplos- 
baar te zijn in xyleen O 20 gew.%). een oplossing van 10 gew.% biedt qua 
viscositeit goede mogelijkheden voor verwerking tot gladde vliezen. Door aan 
de oplossing dicumylperoxide en zwavel toe te voegen is het mogelijk om, na 
drogen van het vlies, de rubber te vulcaniseren (40 min. bij 160 O C ) .  Aange- 
zien deze temperatuur te hoog is om PE-vezels toe te kunnen passen, werd 
onderzocht of vulcaniseren ook mogelijk is door EB-bestraling (zie onder). 

In verband met de hierna beschreven wikkelmethode is het nodig dat de vezel 
voor het wikkelen geimpregneerd wordt met de EPDM-rubber. Een 3 gew.% oplos- 
sing in hexaan blijkt hiervoor geschikt te zijn. Door de vluchtigheid van 
hexaan is het mogelijk na zeer korte tijd nagenoeg droog op te wikkelen. 
Door het impregneren kleeft de vezel sterk aan EPDM-rubber, waardoor het 
mogelijk wordt volgens ingewikkelde patronen de vezel op te wikkelen. Miero- 
rcoyisch ûnclerzûeb Iäât cjûelle bevuchtiging zien. 

Voor de produktie van vezelversterkte vliezen is een methode ontwikkeld. De 
geimpregneerde vezel wordt op een, met een dunne laag EPDH-rubber bedekte, 
trommel gewikkeld. Daarbij blijkt de vezelspanning erg belangrijk te zijn 
voor het eindresultaat (platte vezelstrengen). Vervolgens wordt de trommel 
opnieuw bedekt met een dunne laag rubber. Na drogen kan het vezelversterkte 
vlies van de trommel verwijderd worden. Resten van het oplosmiddel worden 
onder vacuum verwijderd. 
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Door het impregneren van de vezel kunnen ook meer ingewikkelde malgeome- 
trieen opgewikkeld worden. Door snelle bewegingen van de vezelaanvoer kunnen 
vezels ook volgens bepaalde patronen gewikkeld worden (b.v. sinusvormig). 

Voor de produktie van prototypen is een methode ontwikkeld om de zeer kwets- 
bare ongevulcaniseerde, vezelversterkte, rubber "buis" te verwijderen van de 
wikkelmal. Daartoe wordt de wikkelmal bedekt met een relatief stevige krimp- 
kous. Na de wikkelprocedure en drogen kan de krimpkous met daarop de vezel- 
versterkte rubber van de mal geschoven worden. In een trilbadje met zeepop- 
lossing wordt de rubber losgetrild van de drager en kan vervolgens eenvoudig 
verwijderd worden. Nadat de buis m.b.v. mallen in de juiste vorm is gebracht 
kan door vulcaniseren m.b.v. EB-bestraling deze vorm gefixeerd worden. 

Om te onderzoeken of het vulcaniseren van EPDM-rubber d.m.v. EB-bestraling 
mogelijk is zijn vezel, rubber en vezelversterkte vliezen bestraald met do- 
ses tussen O en 6 Mrad. Uit inleidende trekproeven blijkt dat hogere stra- 
lingsdoses nodig zijn, in vergelijking tot vulcaniseren met peraxyde. De 
gevulcaniseerde rubber heeft een zeer lage E-modulus (+. 0,2 N/mm 1. 
Gelfractie-metingen zijn nodig om nadere gegevens omtrent het vulcaniseren 
te verkrijgen. Daarnaast kan het zinvol zijn om te vulcanisren m.b.v. een 
peroxide dat reeds actief is bij veel lagere temperaturen (b.v. hydroperoxi- 
des). Een langere tijdsduur is daarbij geen onoverkomenlijk probleem (Geen 
massaproductie!). 
Uit experimenten aan vezelversterkte vliezen blijkt dat de vezelersterking 
(1,5 gew.%) in de richting loodrecht op die van de vezels een toename van de 
E-modulus veroorzaakt van ruim 100 %, bij een breukrek van ruim 200 %, Daar- 
uit h l i j k t  dit 40 hechting tussen rubber en v e z e l  r e d e l i j k  goed is. In ver- 
band met experimentele problemen zijn nog geen metingen gedaan evenwijdig 
aan de vezelrichting. Deze experimenten zullen overigens op korte termijn 
worden gedaan. 
De relatief hoge hystereses (+ 7 %) van de EPDM-rubber kan mogelijk proble- 
men veroorzaken met betrekking tot calcificatie. Door het toepassen van vul- 
middelen kan dit probleem mogelijk verminderd worden. 

2 
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Een belangrijke complicatie bij het gebruik van PE-vezel is de voortschrij- 
dende kruip bij een netto positieve belasting in de vezelrichting. Verbete- 
ring van het kruipgedrag van de PE-vezel behoort tot het onderzoek bij de 
vakgroep Kunststoftechnologie van de Faculteit der Scheikundige Technologie 
en bij DSM. De verwachting is dat dit onderzoek succesvol wordt afgesloten. 
Deze verwachting is gebaseerd op de successen die bij andere onderzoeksgroe- 
pen in de wereld zijn geboekt. 

IV Calcificatie. 

In afwachting van de beschikbaarheid van nieuwe materialen zijn nog geen 
nieuwe experimenten opgestart. De buigapparatuur zal ook gebruikt worden om 
de nieuwe materialen te onderzoeken op buigvermoeiing. 

V Testen van hartkleppen. 

In de verslagperiode is een begin gemaakt met het aanleggen van een database 
met gegevens van bestaande hartklepprothesen, zoals karakteristieken voor 
druk en flow, die in de eigen meetopstelling worden gemeten. Deze gegevens 
zijn van belang voor een objectieve vergelijking van de te vervaardigen pro- 
totypen met bestaande kleppen. 
Het in het verslag over de periode 1 mei 1987 - 1 nov. 1987 aangekondigde 
rapport over meetopstellingen voor het testen van hartkleppen zal binnenkort 
inderdaad verschijnen. In de afgelopen maanden kwamen nog een aantal aanvul- 
lende gegevens binnen die in het rapport alsnog zijn verwerkt. 
In de verslagperiode werd ook het PC-meetsysteem PCM2 in gebruik genomen. 

face tussen de meetopstellingen en een Personal Computer, waarin signaal- 
bewerkingen als versterking, filtering, AD- en DA-conversie plaatsvinden. 
Met behulp van het PC-meetsysteem kunnen de meetgegevens on-line worden ver- 
werkt en in de gewenste vorm worden gepresenteerd. 

get pCpQ=systezm is $=ea, biaiieu het eigen laborgiorlum ontwikkel&, inter- 
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CONTACTEN MET DERDEN, APPARATUUR. 

Contacten met derden. 

Op maandag 14 december 1988 brachten dr. G.L. van Rijk-Zwikker en ing. M. 
Verduin een bezoek aan de Klinik fur Innere Medizin van de Wilhelm Pieck 
Universitat te Rostock. Een kort verslag van dit bezoek is als bijlage aan 
het verslag toegevoegd. 
Aan het eind van de verslagperiode kwam heel onverwacht alsnog een verzoek 
van Sorin om een gesprek, teneinde na te gaan of mogelijkheden tot samenwer- 
king aanwezig zijn. Hoewel het strikt genomen niet tot de veslagperiode be- 
hoort kan toch worden vermeld dat op 25 mei 1988 inderdaad een gesprek heeft 
plaatsgevonden met enkele vertegenwoordigers van Sorin. In dit gesprek ble- 
ken reele mogelijkheden tot samenwerking aanwezig, op grond waarvan inmid- 
dels is afgesproken dat prof. Janssen op 8 juli 1988 een bezoek brengt aan 
Sorin. 
Van de zijde van Bentley in Uden is tot nu toe geen reactie ontvangen. Ge- 
zien het gesprek met Sorin worden voorlopig geen verdere acties in deze 
richting ondernomen. 

Apparatuur. 

In de verslagperiode werden de volgende apparaten/handboeken besteld c.q. 

geleverd: 
- 1 stappenmotor met voeding, 
- 4 Turbo-Pascal handboeken, 
- 1 Intel Above-Board 286-2 Mbyte XT, 
- 1 Dantec 551321 Tracker Main Unit, 
- 1 Dantec 55ìü24 Display Module. 
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PUBLICATIES, RAPPORTEN, VOORDRACHTEN. 

Publicaties. 

- E.P.M. Rousseau, A.A. van Steenhoven, J.D. Janssen and L.H.G. Wouters: 
Heart valve prosthesis, method for producing a heart valve prosthesis and 
mould applied thereby: United States Patent nr. 4731074, 1988. 

Development of artificial leaflets for heart valve prosthesis; Plastics 
and Rubber Processing and Applications 8, 197 - 202, 1987 

- L.H.G.  Wouters and A.A. van Steenhoven: Calcificatie van polyurethaan- 
rubber onder in-vitro omstandigheden; Klinische Fysica, 11 - 1 5 ,  1988 

- R.J. van Renterghem, T. Arts, A.A. van Steenhoven and R.S. Reneman: A 
method for the on-line measurement of aortic valve ring deformation during 
the cardiac cycle: American Journal of Physiology 254, H795 - H800, 1988. 

- L . H . G .  Wouters, E.P.M. Rousseau, A.A. van Steenhoven and A.L. German: 

Rapporten. 

- M. Paas: De bruikbaarheid van Continuum Damage Mechanics voor kunststof- 
hartkleppen, WFW-rapport nr. 87.044. 

rapport nr. 88.028. 
- M. Paas: De numerieke uitwerking van cumulatieve schademodellen: WFW- 

- J. Horsten: Interim-rapport februari - mei 1988. 
- J. Horsten: Numerieke integratie van symmetrische systemen van lineaire 

- M. Stevens: Inleidende experimentele analyse van de stroming in een 3D- 

- J. van Rijn: Micro-mechanische analyse van vezelversterkte composieten; 

tweede orde systemen; WFW-rapport nr. 88.024. 

moàel van àe aorta m.b.v. LDA; Stageverslag TÜË, maart 1988. 

WFW-rapport nr. 87.033. 

Voordrachten. 

- M. Paas: Faalanalyse met continuumsaanpak; Voordracht voor de werkg.roep 
Continuumsmechanica, 8 januari 1988. 
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BIJDRAGEN STUDENTEN. 

Studenten TU. 

- M. Stevens, stagiair Fac. Natuurkunde: Inleidende laser-Doppler 
metingen in een voorlopig 3D aortamodel. 

- W. Veugelers, afstudeerder Fac. Natuurkunde: Numerieke en experimentele 
analyse van een vereenvoudigd stijf 2D aortamodel. 

- D. Verwijmeren, afstudeerder Fac. Werktuigbouwkunde: Numerieke modellering 
van de aortaklep als plooiend membraan en experimentele 
verificatie daarvan. 
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Kort verslag werkbezoek Wilhelm-Pieck-Universitat te Rostock, Klinik fur 
Innere Medizin. 

dr. G.L. van Rijk-Zwikker, 
ing. M, Verduin. 

Vertrek uit Nederland op zondag 13 december 1987. Werkbezoek aan de Klinik 
fur Innere Medizin op maandag 14 december 1987. Terugreis naar Nederland op 
dinsdag 15 december 1987. 

De groep van de Klinik fur Innere Medizin, waaraan wij een bezoek brachten, 
houdt zich o.a. bezig met het ontwikkelen van een kunsthart. Onze begelei- 
ders tijdens het bezoek waren dr. Schmitz en dr. Bottcher, resp. werktuig- 
bouwer en bioloog. 
Na een kort inleidend gesprek met dr. Schmitz gaf een niet meer bij naam 
bekende hoogleraar in de thorax-chirurgie een uiteenzetting over de stand 
van zaken rond de ontwikkeling van een kunsthart. Belangrijkste punten uit 
zijn uiteenzetting waren technische details rond het inzetten van het kunst- 
hart en de problemen bij de post-operatieve afstelling van de pomp. In het 
kunsthart is het "zwakke" punt de vakuum/bloed barrière. De polyurethaan 
vliezen worden binnen enkele maanden aangetast door het bloed en worden 
stug. 

Vervolgens voerde dr. Schmitz ons door de laboratoria van de groep, ener- 
zijds ingericht voor het vervaardigen van de verschillende onderdelen voor 
een kunsthart en anderzijds voor het beproeven van kunstharten of onderdelen 
daarvan. Opvallend was dat b.v. de vervaardiging van dunne polyurethaan- 
vliezen uitermate zorgvuldig gebeurde, met zichtbaar goede resultaten. 

Na een gezamenlijke lunch brachten we het grootste deel van de middag door 
in het laboratorium van dr. Bottcher, waar alle dier-experimenten worden 
uitgevoerd. Uit de uiteenzetting van dr. Bottcher bleek dat hij een grote 
ervaring heeft op het gebied van de bloed-compatibiliteit van o.a. polyure- 
thanen. Daarnaast zijn wij van mening dat hij zijn experimenten bijzonder 
goed voorbereidt en met name veel aandacht besteedt aan de modelvorming en 
de toetsing daarvan door middel van die experimenten. 
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Een eventuele samenwerking kan vooral met betrekking tot het onderzoek naar 
de bloed-compatibiliteit van toe te passen materialen van betekenis zijn. De 
in het project-voorstel voor dit deel van het onderzoek genoemde tijdsduur 
van vier jaar kan zeer waarschijnlijk tot een kortere periode worden terug- 
gebracht, indien we gebruik kunnen maken van de bij deze groep aanwezige 
expertise. In het kader van de totale planning kan deze verkorting van be- 
lang zijn. 

Tot slot brachten we, in gezelschap van dr. Bottcher en dr. Schmitz nog een 
bezoek aan de directeur van de Klinik fur Innere Hedizin, prof.dr. H. Klink- 
mann. Evenals de heren Bottcher en Schmitz bleek hij een eventuele samenwer- 
king zeer op prijs te stellen. 
Tot slot van het gesprek werd de volgende afspraak gemaakt: 
Dr. Bottcher en dr. Schmitz worden uitgenodigd voor een bezoek aan de vak- 
groepen Torax-chirurgie van de RUL en Fundamentele Werktuigkunde van de TUE. 
Voor de kosten van dit bezoek wordt een beroep gedaan op de mogelijkheden 
die het Cultureel Verdrag tussen Nederland en de DDR daartoe biedt. Tijdens 
dit bezoek zal met name dr. Bottcher een nadere toelichting geven op zijn 
onderzoek en de resultaten daarvan. 


