
 

Onderzoek naar de invloed van de geometrie en de
compliantie op de golfverschijnselen in de
halsslagadervertakking
Citation for published version (APA):
Huynen, H. H. J. (1990). Onderzoek naar de invloed van de geometrie en de compliantie op de
golfverschijnselen in de halsslagadervertakking. (DCT rapporten; Vol. 1990.056). Technische Universiteit
Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1990

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/a4340493-8174-42c4-bfc7-943ed35583e7


Begeleiding: 

Interuniversitair project Atherosclerose 

Onderzoek naar de invloed van de 

geometrie en de compliantie op de 

golfverschijnselen in de halsslag- 
adewertakking 

Intern Rapport: 

H . H . J .  Huynen 
Eindhoven, Augustus 1990 

Dr. ir. A.P.G. Hoeks 
Drs. P.J .  Reuderink 

WFW 90.056 

R- 10 84 -S 



samenvatting. 

Het stageonderzoek is verricht in het kader van het Athe- 
rosclerose-projekt. Binnen dit projekt wordt onder meer ge- 
werkt aan het in kaart brengen van de compliantie (dA/dP) en 
de geometrie en aan de beschrijving van de stromingsverschijn- 
celen in de halsslagadervertakking. 
Omdat er op dit gebied nog geen in-vivo metingen zijn gedaan, 
zijn hiervoor in-vivo metingen aan de halsslagadervertakking 
van een proefpersoon (met behulp van ultrageluid) verricht aan 
de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht en zijn de resulta- 
ten hiervan als invoer voor het "Lineair 1-dimensionaal model 
voor golfvoortplanting en reflectieverschijnselen in de hals- 
slagadervertakkingSI van H.J. de Heus gebruikt. 
In de simulatie wordt gekeken naar de invloed van de carotis 
interna- en de externa-verwijding op de reflectie. 
Uit de in-vivo meetgegevens blijkt dat de diameter en com- 
pliantie in de carotis communis vrijwel homogeen zijn en in de 
carotis interna en externa sterk variëren. De invloed van de 
grootte van de interna-verwijding op de reflectieverschijnse- 
len blijkt klein te zijn voor de fysiologisch relevante fre- 
quentiecomponenten. De invloed van de externa-verwijding 
blijkt verwaarloosbaar te zijn. 
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HOOFDSTUK 1: Inleiding en doelstelling. 

Het stageonderzoek is verricht in het kader van het athe- 
roscleroseproject, een samenwerkingsproject van de divisie 
l lul trageluidstechnologiel l  van het instituut Hart- en vaatziek- 
ten (faculteit der geneeskunde, Rijksuniversiteit Limburg) en 
de vakgroepen Fundamentele werktuigkunde (faculteit werktuig- 
bouwkunde) en Transportfysica (faculteit Natuurkunde) van de 
Technische Universiteit Eindhoven, waarin het gedrag van de 
vloeistofstroming in de halsslagadervertakking wordt onder- 
zocht. Onderzoek lijkt uit te wijzen dat het onstaan van 
atherosclerose verband houdt met gebieden waarin lage wand- 
schuifspanningen en recirculatie optreden. De halsslagaderver- 
takking behoort tot die gebieden. 

ex tml 
am tid 

common 
carotid 
artery 

internal 
carotid 
&eV 

Figuur 1.1: Halsslagadergeometrie, gebaseerd op metingen van 
Bharadvaj (1982) 

In figuur 1.1 is de geometrie van de halsslagadervertakking te 
zien, gebaseerd op de gemiddelde geometrie van de halsslag- 
adervertakking zoals deze is bepaald door Bharadvaj (1982). 
We zien in deze figuur dat de aanstroomtak, de carotis com- 
munis, zich verdeelt in een carotis externa- en interna-tak. 
De interna-tak die gekarakteriseerd wordt door een verwijding 
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(sinus), voorziet de hersenen van bloed, terwijl de externa- 
tak (bezit maar een kleine verwijding) de rest van het hoofd 
van bloed voorziet. De apex is het punt waar de scheidingswan- 
den van de interna en externa bij elkaar komen. De apex treedt 
dus als stroomverdeler op. De hoek waaronder interna en exter- 
na bij elkaar komen wordt de bifurcatiehoek 8 genoemd. 

Voorheen werd uitgegaan van een star model van de halsslag- 
adervertakking. Binnen het huidige onderzoek wordt uitgegaan 
van een distensibel model. Daarbij zijn de wandbeweging en de 
golfverschijnselen (snelheid, demping en reflectie) van 
belang. Dit heeft geleid tot het @@lineair 1-D model voor 
golfvoortplanting en reflectieverschijnselen in de halsslag- 
adervertakking" van H.J. de Heus. Voor dit model moeten de 
geometrie en de compliantie dA/dP van de halsslagadervertak- 
king bepaald worden. 

Uit het lopende onderzoek binnen de divisie "ultrageluids- 
technologie" is gebleken dat de compliantie in de halsslag- 
adervertakking sterk plaatsafhankelijk is. Echter in dat 
onderzoek: 

-is de geometrie nooit goed beschreven; 
-zijn de gegevens, verkregen door metingen verricht over 
meerdere individuen, steeds gemiddeld; 
-is de compliantie in externa nooit gemeten. 

Het stageonderzoek richt zich dan ook op het bepalen van de 
geometrie en de compliantie in de carotis communis, interna en 
externa, m.b.v. ultrageluid en het richt zich vervolgens op 
het analyseren van de invloed van de inhomogeniteit van de 
compliantie op de golfverschijnselen in de halsslagadervertak- 
king. 

De metingen die hiervoor nodig zijn, worden verricht bij één 
jonge gezonde vrijwilliger, waardoor een complete set van 
gegevens wordt verkregen, die in de toekomst ook gebruikt kan 
worden als referentie-materiaal voor soortgelijke onderzoeken. 
Bovendien verschaft deze set gegevens een fysiologisch realis- 
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tische uitgangssituatie voor het theoretische onderzoek naar 
de invloed van de sterk plaatsafhankelijke compliantie op de 
golfverschijnselen in de halsslagadervertakking (m.b.v. het 
"lineair 1-D model voor golfvoortplanting en reflectiever- 
schijnselen in de halsslagadervertakkingt8 van H.J. de Heus). 

Tenslotte wordt in appendix B een nieuwe ontwikkeling op het 
gebied van non-invasieve drukmetingen aan slagaders beschre- 
ven. 
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HOOFDSTUK 2 :  Theorie. 

Het simulatiemodel. 

- Golfvoortplanting. 
In de halsslagadervertakking is de diameter van het bloedvat 
veel kleiner dan de golflengte van de drukverstoring zodat de 
golfverschijnselen 1-dimensionaal beschreven kunnen worden. 
Verder wordt er uitgegaan van een visco-elastisch gedrag van 
de vaatwand en kleine verstoringen ten opzichte van de rust- 
toestand. (Drukverschil p - po, snelheid u en oppervlaktever- 
schil A - A, zijn klein ten opzichte van respectievelijk de 
rustdruk po, de golfsnelheid c en het rustoppervlak h.) Door 
deze aannames komen we tot de volgende lineaire 1-dimensionale 
behoudswetten voor massa en impuls: 

au -  aA 
* a x  at 

-A --- 

--= ap P = + f o U  au 
ax 

met f, de wrijvingsfunctie. Deze vergelijkingen kunnen in het 
frequentiedomein opgelost worden door substitutie van har- 
monische oplossingen van de vorm: 

A ( x ,  t) =Ae-vxeiot  ( 3 )  

(4;  

( 5 )  

Daarbij is het nodig gebruik te maken van de constitutieve 
relatie tussen p en A, welke in het frequentiedomein de vol- 
gende vorm heeft: 

A A  - 1  = C ( o )  
AP o 

Hierbij is C ( o )  de complexe dynamische compliantie, w de hoek- 
frequentie en y de propagatiecoefficient gedefinieerd volgens: 
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( 7 )  

met a de dempingscoëfficient en b de fasecoëfficient. 
De fasesnelheid wordt gegeven door c = o / b. 

Voor de wrijvingsfunctie f, wordt een frequentieafhankelijke 
uitdrukking gebruikt, verkregen uit de twee-dimensionale 
theorie van Womersley (1957). Voor een instationaire volledig 
ontwikkelde stroming in een elastische buis geldt dan: 

Met 17 de viscositeit en J, en J, Besselfuncties van respec- 
tievelijk nulde en eerste orde. 

Substitutie van de harmonische oplossingen voor A, p en u en 
(6) in (1) en (2) en oplossing van het dan verkregen stelsel 
geeft de volgende uitdrukking voor de propagatiecoëfficient: 

1 - C y=* [-o ( i f , - o p )  I 
A0 

Golven die in positieve (negatieve) richting lopen cor- 
responderen met het plus- (min) teken. 

- Reflectieverschijnselen in de halsslagadervertakking. 

De halsslagadervertakking bestaat uit: drie uniforme buizen en 
een overgang, die bestaat uit een vertakking en twee inhomo- 
geniteiten. De halsslagadervertakking is modelmatig weergege- 
ven in figuur 2.1. 
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Figuur 2 . 1 1  Halsslagadergeometrie, modelmatig weergegeven. 

Uit continuïteit van druk en volumeflow volgt voor het vertak- 
kingspunt a: 

M e t  

interna- en externa-inhomogeniteit. 
Als de lengte van een inhomogeniteit veel kleiner is dan de 
golflengte, is er sprake van een compacte inhomogeniteit. 
Dit betekent dat voor doorsnede, wrijvingsfunctie, druk en 
volumeflow binnen de inhomogeniteit gemiddelde waarden kunnen 
worden gesubstitueerd. In ons model voor de halsslagaderver- 
takking worden de inhomogeniteiten in de externa en interna 
als compact verondersteld. (zie [2]) 

Q de VOluEeflow en pla en genomen 229 hot  bogir? Vl9 do 

Combinatie van bovenstaande geeft voor de reflectie en trans- 
missie coëfficienten na enig gereken de volgende relaties: 
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2Y 
c3y+c4ye+c2c3yi 

Met Y, Y, en Yi de admitantie van resp. communis, externa en 
interna, die de ratio tussen druk- en volumeflowgolven in 
communis, externa en interna geven. Een uitdrukking voor de 
impedantie Z of de admitantie Y wordt verkregen door substi- 
tutie van (3-6) in (1) en gebruikmakend van Q=A,+: 

De uitdrukkingen (13-15) zijn gelijk aan die voor een discrete 
vertakking, zonder inhomogeniteiten, met uitzondering van de 
coëfficienten ci, die de invloed van de inhomogeniteiten van 
het halsslagadervertakkingmodel weergeven: 

met : 



.U~~ZOM puayaxaq (q'x)d uey UCTZ puayaq m 'A, qepxooa 
*(ST) ua (p~) '(p) UPR puey ap UP~ U~~XOM ppr?daq uauuny 

euxaqu~ ua euxaqxa UPR aq-papab am;rojTun qay UT uayynxp aa 

(62) $d+Jd= (X) w+ (X) Jd= (X) d 

: UPp 

qppb sTununuor, ap UT ynxp apqoq ap JOOA *&a(O)Jd ynxpqxaqs 
uaa UER ueebabqTn 7~x0~ uapdaq uauuny aq euxaquy ua euxaqxa 

UT uaq-pq~uabomoyuy ap xaqq~e ua syununiro3 ap u? uayynxp ap mo 

=uaTedaq aq qpq?uabouoyu~ ap U~R aqbua~ 
ua xaqame'p '(m)a ap3appTmab ap uaq~aq'uabomoyu~ ap uauu'q ua 

xaqaure~p ua (m)a uayynqs amxo3~un ap uauuTq mo brpou snp qay 
ST uauayaxaq aq uaqua~D'JJ~oD-a~ss~~sue;rq ua -aTqDaIgax ap mo 

(PZ) 

6 
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HOOFDSTUK 3: Opstelling en methodiek. 

ultra-  
g e l u i d  
syEkteen 

proef - 
p e r s ~ o n  

Om de compiiantie in carotis communis, interna en externa te 
bepalen, wordt gebruik gemaakt van de opstelling, weergegeven 
in figuur 3.1. 

I P . Ç ,  exPerimentatDr 
I I 

Figuur 3.1: Opstelling. 

Het Ultraseluid systeem. 

Met het ultra-geluid systeem is het mogelijk een real-time 2-D 
beeld (B-mode) van de carotis communis, interna of externa te 
krijgen. Dit beeld geeft een doorsnede in de diepte en even- 
wijdig aan de invallende bundel en kan verkregen worden m.b.v. 
2 verschillende types scanners: 

- sector scanner; bestaat uit 4 roterende, na elkaar in te 
schakelen, transducenten die elk weer aan en uit gezet 
kunnen worden, waardoor uit de tijd tussen uitgezonden en 
gereflecteerde geluid puls, de diepte van de reflector 
bepaald kan worden. 

transducenten, waarvan telkens een serie ingeschakeld kan 
worden en elke serie een geluid puls uitzend en wacht tot 
die puls gereflecteerd is, waardoor dus ook weer de diep- 
te van de reflector bepaald kan worden. 

- lineair-array scanner; bestaat uit een lineair array van 
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Het is verder nog mogelijk m.b.v. de sector scanner en de 
lineair-array scanner de beweging in de loop van de tijd in de 
richting van een dieptelijn te registreren (Motion-mode). 
Indien nodig kan ook de beweging van een reflector akoestisch 
worden weergegeven (Doppler-mode). 

E.C.G.-svsteem. 

Op het ultra-geluid systeem is een E.C.G.-systeem aangesloten 
dat de mogelijkheid geeft om een E.C.G. op het scherm weer te 
geven en ook kan dienen als trigger voor het data acquisitie 
systeem (D.A.S.). 

Data acquisitie svsteem. 

Het ultra-geluid systeem is vervolgens verbonden met een 
D.A.S. dat mogelijk maakt om 1 Mb aan data op te slaan. 
Met deze data kan de wandbeweging (of de beweging van een 
andere reflector) van het bloedvat in de loop van de tijd 
gevolgd worden door de P.C. verbonden aan het D.A.S.. De P.C. 
kan dit verloop in de tijd grafisch weergeven en kan indien 
gewenst nog verdere bewerkingen op de data uitvoeren. 

FIN.A.PRESS. 

Omdat de uitwijking van de wand van het bloedvat afhankelijk 
is van de bloeddruk, is het belangrijk dat de bloeddruk van de 
proefpersoon bekend is tijdens de meting. Met de FIN.A.PRESS 
gekoppeld aan het D.A.S. is het mogelijk om continu het ver- 
loop van de bloeddruk bij te houden. Met dit apparaat wordt de 
bloeddruk gemeten in één van de vingers (normaal de middel- 
vinger). 

Methodiek. 

Aan de volgende geometrie met bifurcatiehoek 8 worden metingen 
verricht: 
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Figuur 3.2:  Geometrie halsslagader. 

Om de compliantie dA/dp te bepalen, wordt de diameter- 
verandering t.g.v. de systole en diastole druk gemeten. Dit 
gebeurt in de communis om de 5mm. en in interna en externa om 
de 2mm. over een lengte van telkens +3cm.. 
Referentiepunt is steeds de apex, die als stroomverdeler 
optreedt. Het D.A.S. slaat de gegevens verkregen uit de metin- 
gen op en de P.C. berekent hieruit de vaatwandbeweging, met 
bijbehorende statistieken: initiële diameter, distensibiliteit 
(D, - Dd), tijd tussen 2 hartslagen en berekent de bijbehorende 
standaarddeviatie van deze statistieken, als over meerdere 
hartslagen gemeten wordt. 
Uit het bovenstaande blijkt dat de initiële diameter m.b.v. 
het ultrageluidsysteem bepaald wordt en de druk m.b.v. een 
vingerdrukmeetmethode bepaald wordt, die eigenlijk niet gelijk 
is aan de druk in de halsslagader. Het blijkt echter dat 
systole minus diastole druk in de vinger en halsslagader 
weinig van elkaar verschillen, wat de gebruikte methode recht- 
vaardigd. 
Nu diameter en druk bekend zijn, kan de compliantie C ( w )  

m.b.v. ( 6 )  bepaald worden. 
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HOOFDSTUK 4: Resultaten. 

Als eerste worden de resultaten verkregen uit metingen aan de 
halsslagadervertakking van een proefpersoon aan de R.L. te 
Maastricht besproken. Deze resultaten geven de diameter en 
compliantie als functie van de positie t.o.v. de apex weer. 
Ook wordt de correlatie tussen relatieve distensibiliteit en 
pulsdruk bekeken. 
Vervolgens worden de resultaten van de simulaties verkregen 
met het ttlineair 1-D model voor golfvoortplanting en reflec- 
tieverschijnselen in de halsslagadervertakkingl' getoond. Deze 
resultaten laten het Fourierspectrum van de gebruikte druk- 
puls, reflectie en transmissie in de verschillende takken en 
de vervorming van de drukpuls zien. 

Metinsen aan de halsslasadervertakkins van een Droefpersoon. 

In figuur 4.1 wordt de diameter en de compliantie als functie 
van de positie t.o.v. de apex getoond. 
In figuur 4.1 is duidelijk te zien dat de diameter van de 
interna-tak dunner wordt op ongeveer 12 mm afstand van de 
apex. De communis-tak wordt, zoals verwacht groter naarmate 
men korter bij de apex komt. 
Verder laat figuur 4.1 een afname zien in de compliantie in de 
interna-tak op ongeveer 18 mm afstand van de apex. Deze afname 
valt dus niet samen met de diameterafname in de interna. In de 
communis-tak geldt een vrij homogene compliantie over het 
gemeten bereik. 
De externa-tak heeft een duidelijke kleinere diameter en com- 
pliantie dan de communis- en interna-tak. 
In figuur 4.2 wordt naar de correlatie tussen relatieve dis- 
tensibiliteit en pulsdruk als functie van de positie t.o.v. de 
apex, gekeken. Zoals verwacht blijkt een grote correlatie te 
bestaan tussen pulsdruk en relatieve distensibiliteit. 
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Figuur 4.1: Diameter en compliantie als functie van de positie 
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Figuur 4.2: Relatieve distensibiliteit en pulsdruk als functie 
van de positie 

Gemiddeldes voor de diameter en compliantie in de halsslas- 

adervertakkins. 

Diameter :m: 

communis 

interna-bulb 

interna 

externa 

: 5.82 * 10E-3 
: 5.70 * 10E-3 
: 4.90 * 10E-3 
: 3.92 * 10E-3 

Simulaties met het lineaire 1-D model. 

6.99 * 10E-10 
6.96 * 10E-10 
4.46 * 10E-10 
2.39 * 10E-10 

In figuur 4.3 is het Fourierspectrum te zien van de hartpuls, 

die gebruikt is als invoerpuls voor de simulatie. 
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Figuur 4.3: Fourierspectrum gebruikte drukpuls 
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Figuur 4.4: Propagatiecoefficienten communis 

Figuur 4.4 laat voor de dempingscoefficient het verwachte 
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wortelvormige verloop zien en voor de fasecoëfficient het 
verwachte lineaire verloop, zie verg. (6) 

Vervolgens geeft figuur 4.5 de reflectie in de communis en de 
transmissie in de externa en interna voor 3 situaties: zonder 
manchet, met manchet van 12 mm en met manchet van 18 mm. 
De reflectie en transmissie zijn bepaald aan de hand van de 
volgende gemiddelde meetgegevens (zie figuur 4.1) voor de 
communis, externa- en interna-manchet en voor de externa en 
interna buiten het manchet: 

zonder manchet 

communis 
interna 
externa 

diamet er (m) 

: 5.82 * 10E-3 
: 4.90 * 10E-3 
: 3.92 * 10E-3 

compliantie(m4 / N) 

6.99 * 10E-10 
4.46 * 10E-10 
2.39 * 10E-10 

manchet van 12 mm en 18 mm 

communis : 5.82 * 10E-3 
interna-manchet : 5.70 * 10E-3 
interna : 4.90 * 10E-3 
externa : 3.92 * 10E-3 

6.99 * 10E-10 
6.96 * 10E-10 
4.46 * 10E-10 
2.39 * 10E-10 

Verder is gebruik gemaakt van de volgende constanten: 
viscositeit bloed: 3.50 * 10E-3 N * s / m2 
dichtheid bloed : 1.06 * 10E+3 kg / m3 

In figuur 4.5 is te zien dat voor het geval zonder manchet 
(uniforme vertakking) de reflectie bijna gelijk is aan O en de 
transmissie bijna gelijk aan 1. Ook is te zien dat voor de 
manchetten van 12 mm en 18 mm, de curves eenzelfde verloop 
hebben en dat de curves bij lage frequenties de curve voor de 
uniforme vertakking benaderen. 

Tenslotte wordt in figuur 4.6 nog de vorm van de hartpuls in 
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Figuur 4.5: Reflectie- en transmissiecoefficienten. 
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Figuur 4.6: Verloop drukpuls. 
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de communis, externa en interna weergegeven voor de drie 
situaties: zonder manchet, met manchet van 12 mm en met man- 
chet van 18 mm. 
In figuur 4.6 is de drukgolf in de communis op 5 cm voor de 
apex en in de externa en interna op 5 cm na de apex weer- 
gegeven. Er valt bijna geen verschil tussen de drukpuls in de 
externa en i n t e r n a  te zien. Ten opzichte van de drukpuls in de 
communis z i j n  de drukpulsen in externa en interna alleen wat 
naar rechts verschoven en de toppen iets afgevlakt. 

De meetwaarden waarop de figuren 4.1, 4.2, 4.5, 4.6 zijn geba- 
seerd, en een afdruk van de hartpuls zijn te vinden in appen- 
dix A. 
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HOOFDSTUK 5: Diskussie en conclusie 

Deze stageopdracht is zo opgezet dat op de R.L. in Maastricht 
in-vivo metingen verricht worden en daarna de resultaten van 
deze metingen gebruikt worden in het Itlineair 1-D model voor 
golfvoortplanting 
adervertakking". De in-vivo metingen zijn verricht m.b.v. 
ultrageluid-techniek en m.b.v. bloeddrukmetingen aan de vin- 
ger. Dit heeft een aantal consequenties: 

en reflectieverschijnselen in de halsslag- 

bij ultrageluidmetingen speelt de vaardigheid van de ex- 
perimentator en proefpersoon een grote rol. 
de bloeddrukmetingen zijn aan de vinger verricht en niet 
aan de halsslagader zelf. Dit omdat er alleen intra-ar- 
tiele methodes bekend zijn, waarmee aan de halsslagader 
bloeddrukmetingen verricht kunnen worden. 

Met dit in het achterhoofd kan het volgende over de resultaten 
verkregen uit de in-vivo metingen op de R.L. gezegd worden: 

* 

* 

Uit figuur 4.1 blijkt dat de diameter van de communis 
langzaam groter wordt naarmate men dichter bij de apex 
komt. De compliantie is over het gemeten gedeelte vrijwel 
homogeen, zoals verwacht mag worden. 
De diameter van de interna wordt duidelijk kleiner bij 
+12 mm. De compliantie neemt af bij 218 mm. De diameter- 
verandering valt dus niet samen met de compliantie- 
verandering. Verder valt te zien dat in de interna de 
compliantie sterk varieert. 
Over de externa kan alleen gezegd worden dat de diameter 
en compliantie beduidend kleiner is dan in de communis en 
interna, wat ook de verwachting was. 

Figuur 4 . 2  laat een hoge correlatie zien tussen relatieve 
distensibiliteit en pulsdruk. Dit rechtvaardigt de mid- 
deling van de compliantie op elke positie. 
Relatieve distensibiliteit en pulsdruk zijn als functie 
van de positie uitgezet, omdat de inhomogeniteit in com- 
pliantie de relatieve distensibiliteit kan beïnvloeden. 
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Met de resultaten verkregen op de R.L. in Maastricht is de 
golfvoortplanting in de halsslagadervertakking gesimuleerd. 
Dit simulatiemodel gaat ervan uit dat de stromingsverschijn- 
celen en drukgolfvoortplanting ontkoppeld mogen worden. 
Voor dit model is een drukpuls gebruikt, die gemeten is in de 
halsslagader (zie Appendix A). In figuur 4.3 is te zien dat de 
drukpuls vooral bestaat uit frequenties lager dan 10 Hz. 

Verder laat figuur 4.4 het verloop van de dempings- en fase- 
coëfficient zien, zoals dat verwacht mag worden op grond van 
verg. (6) 

Voor de frequenties 1 t/m 60 Hz zijn vervolgens, in figuur 
4.5, de reflectie en transmissie in communis, interna en 
externa uitgerekend voor de drie situaties: zonder manchet, 
met manchet van 12 mm en met manchet van 18 mm. Daarover kan 
het volgende gezegd worden: 

* Over de situatie zonder manchet kan gezegd worden dat 
reflectie en transmissie in alledrie de takken frequen- 
tie-onafhankelijk zijn. De transmissie in interna en 
externa is niet helemaal gelijk aan 1.00 omdat complian- 
tieverschillen en diameterverschillen in de drie takken 
toch nog enige invloed hebben. 

* De situaties met manchet van 12 mm en manchet van 18 mm 
laten eenzelfde reflectie- en transmissieverloop zien. 
Zoals verwacht is de reflectie voor het manchet van 18 mm 
groter dan voor het manchet van 12 mm en naderen de 3 
grafieken elkaar voor kleine frequenties. 
Opvallend is dat de transmissie in de interna een stij- 
gend verloop heeft en ongeveer 0.05 toeneemt en de trans- 
missie in de externa een dalend verloop heeft en ongeveer 
0.25 afneemt. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, 
dat diameter en compliantie in communis en interna- 
manchet weinig verschillen, terwijl dit wel geldt voor 
communis en externa. 
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* In figuur 4 . 6  wordt het verloop van de drukpuls weer- 
gegeven in de communis op 5 cm voor de apex en in de 
externa en interna op 5 cm na de apex. Er valt duidelijk 
te zien dat de drukpuls alleen naar rechts verschoven is 
en dat de toppen iets afgevlakt zijn. Dit is ook wel te 
verwachten, omdat de drukpuls bijna volledig bestaat uit 
frequenties lager dan 10 Hz. Er bestaat weinig verschil 
tussen de drukpuls in de interna en die in de externa. 
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APPENDIX A: Halsslagadervertakking gegevens. 

METING POSITIE DIST. 
(mm) (Pm) 

DIAM. R.DIST. PULSD. COMP.*lOe-lO 
(mm) ( % I  (mmwl) (m4/N) 

i13 i6 767 5.55 13.82 84 6.05 
i13 i6 867 5.93 14.61 85 7.22 

(gemiddeld f SD): diam: 5.74 k 0.19 compliantie: 6.64 f 0.59 

i2 1 is 813 
i21 i8 779 
122 i8 726 
i22 i8 717 
i23 i8 760 
i2 3 i8 920 
i23 i8 934 

(gemiddeld f SD): diam: 

5.90 a3*77 84 6.82 
5.97 13.06 85 6.53 
5.71 12.72 8 ô  6.19 
5.65 12.71 84 5.76 
5.55 13.70 88 5.72 
5.49 16.77 88 6.85 
5.61 16.63 86 7.27 
5.70 k 0.16 compliantie: 6.45 f 0.54 

i32 i10 769 5.65 13.63 65 7.98 
i32 i10 682 5.65 12.08 63 7.30 
i33 i10 695 5.55 12.53 73 6.31 
i3 3 i10 700 5.84 12.00 72 6.78 

(gemiddeld f SD): diam: 5.67 f 0.10 compliantie: 7.09 f 0.62 

i43 i12 326 4.49 7.26 58 3.01 
i43 i12 325 4.52 7.18 56 3.13 

(gemiddeld 1: SD): diam: 4.51 f 0.02 compliantie: 3.07 f 0.06 

i52 i15 973 5.10 19.08 77 7.41 
i52 i15 951 5.16 18.41 74 7.92 
i52 i15 1046 5.26 19.88 71 9.25 

(gemiddeld f SD): diam: 5.17 k 0.07 compliantie: 8.19 f 0.78 

i61 i18 759 5.26 14.43 84 5.67 
i61 i18 656 5.20 12.63 84 4.85 
i62 i18 783 5.07 15.45 77 6.15 
i62 i18 829 4.94 16.79 77 6.35 
i62 i18 706 4.94 14.30 78 5.34 
i64 i18 552 4.91 11.26 73 4.43 

(gemiddeld f SD): diam: 5.05 f 0.14 compliantie: 5.47 k 0.68 

i72 i21 554 5.07 10.94 51 6.57 
i72 i2 1 519 5.20 9.98 51 6.32 
i73 i21 472 4.68 10.08 55 4.79 
i73 i21 456 4.72 9.68 55 4.67 
i73 i21 399 4.84 8.23 55 4.19 

(gemiddeld k SD): diam: 4.90 f 0.20 compliantie: 5.31 f 0.95 

i81 i24 
i81 i24 
i81 i24 
i82 i24 
i82 i24 
i83 i24 
i83 i24 
i83 i24 

(gemiddeld k SD) : 

521 5.07 10.28 70 4.50 
429 5.04 8.52 73 3.54 
439 5.04 8.71 77 3.43 
490 4.68 10.46 70 3.91 
406 4.94 8.22 73 3.28 
369 4.62 7.99 63 3.23 
342 4.52 7.56 66 2.80 
442 4.52 9.77 67 3.56 
diam: 4.80 f 0.23 compliantie: 3.53 k 0.47 
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i91 i27 428 5.10 8.39 57 4.57 
i91 i27 461 5.29 8.72 61 4.77 
i92 i27 450 5.36 8.40 52 5.54 

(gemiddeld 1: SD): diam: 5.25 k 0.11 compliantie: 4.96 f 0.42 

i101 i30 212 3.95 5.38 50 2.00 
i101 i30 256 3.88 6.61 46 2.58 

(gemiddeld f SD): diam: 3.92 k 0.04 compliantie: 2.29 1: 0.29 

ca1 630 554 5.20 10.67 45 7.64 
cll c30 576 5.36 10.76 48 7.68 
cli c3 u 617 5.49 ii.23 47 8.60 
c12 c3 O 612 5.87 10.42 48 8.93 

(gemiddeld 1: SD): diam: 5.48 k 0.25 compliantie: 8.21 1: 0.56 

c2 1 c2 5 625 5.36 11.67 64 6.25 
c2 1 c25 613 5.49 11.18 64 6.28 
c22 c2 5 731 5.71 12.80 67 7.44 
c22 c25 641 5.77 11.11 70 6.31 
c23 c25 560 5.49 10.21 65 5.65 

(gemiddeld k SD): diam: 5.56 1: 0.15 compliantie: 6.39 f 0.58 

c32 c2 1 788 5.74 13.72 73 7.40 
c32 c2 1 761 5.84 13.04 73 7.27 
c32 c2 1 667 6.16 10.84 72 6.81 
e34 c2 1 640 6.00 10.67 77 5.95 
c34 c2 1 740 6.48 11.43 71 8.06 

(gemiddeld k SD): diam: 6.04 1: 0.26 compliantie: 7.10 1: 0.70 

c4 1 c16 
c41 c16 
c42 c16 
c42 c16 
c42 c16 
c43 c16 
c4 3 c16 
c4 3 c16 

(gemiddeld 1: SD) : 

622 5.81 10.72 64 6.74 
759 5.81 13.08 65 8.10 
503 5.74 8.76 60 5.74 
535 5.74 9.31 60 6.11 
544 5.84 9.32 58 6.54 
676 5.68 11.90 70 6.55 
636 5.90 10.77 66 6.79 
649 6.09 10.66 66 7.15 
diam: 5.83 1: 0.12 compliantie: 6.72 1: 0.66 

c51 cll 639 6.06 10.54 61 7.58 
c51 cll 523 6.13 8.55 60 6.38 
c5 1 cll 571 5.93 9.63 59 6.85 

(gemiddeld 1: SD) : 6.04 k 0.08 6.94 1: 0.49 

e3 e15 285 3.59 7.95 53 2.30 
e3 e15 263 3.72 7.07 53 2.20 

(gemiddeld 1: SD): diam: 3.66 1: 0.07 compliantie: 2.25 f 0.05 

e5 e18 250 4.04 6.19 52 2.32 
e5 e18 320 4.14 7.73 58 2.73 

(gemiddeld 1: SD): diam: 4.09 k 0.05 compliantie: 2.53 1: 0.21 

Waarbij de positie is aangegeven voor de interna, communis en 
externa door resp. i,c en e met daarachter de afstand tot de 
apex. De relatieve distensibiliteit R.DIST is de disten- 
sibiliteit DIST. gedeeld door de diameter DIAM. Verder staat 
PULSD. voor de pulsdruk en COMP. voor de compliantie. 
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APPENDIX B: Bepaling lokale pulsdruk (6P) in een slagader. 

Tot nu toe wordt de pulsdruk (systole (Ps) minus diastole 
druk(Pd)) bepaald door middel van bloeddrukmetingen aan de arm 
of zelfs aan de vinger. Een nadeel hiervan is dat de pulsdruk 
vaak niet op de gewenste plaats bepaald kan worden. Wil men 
toch de pulcdruk in b i j v ,  de halsslagader bepalen, dan moet 
gebruik cyemaakt worden van invasive intra-arteriële drukmetin- 
gen. 

Sinds enige tijd wordt aan de R.L. gewerkt aan een methode 
waarmee de pulsdruk op de gewenste plaats kan worden bepaald, 
zonder gebruik te maken van invasieve methodes. Dit gebeurt 
met behulp van een ultrageluid systeem en een data acquisitie 
systeem, ontwikkeld door R.L.. 
Het ontwikkelde data acquisitie systeem slaat gegevens op 
afkomstig van een ultrageluid systeem. Uit deze gegevens kan 
dan, m.b.v. een PC, de vaatwandbeweging als functie van de 
tijd berekend worden. 

Pulsdruk wordt bepaald door middel van de volgende relatie: 

SP = 2 . Ep . (Ds - Dd) / Dd[kPa] 

Waarbij Ds en Dd de diameters van het bloedvat ten gevolge van 
Ps respectievelijk Pd zijn. Deze kunnen uit de vaat- 
wandbeweging bepaald worden. De verhouding (Ds - Dd) / Dd 
wordt de relatieve distensibiliteit genoemd. 
De grootheid Ep geeft de elasticiteit van een slagaderlijk 
segment weer en neemt toe naarmate de slagader stijver wordt. 
Ep is verder nog gerelateerd aan de pulsgolf-snelheid volgens: 

Ep = 2 . Rbloed . Cpz [Kpa] 
Met Rbloed de soortelijke dichtheid van het bloed en Cp de 
pulsgolf-snelheid. 
Substitutie van (B2) in (Bl) en Ds - Dd = dist geeft: 

SP = 2 . Rbloed . Cp* e dist / Dd[Kpa] 
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Om de pulsgolf-snelheid te bepalen is een ultrageluid systeem 
ontwikkeld waarmee de diameterverandering van een bloedvat op 
twee posities tegelijkertijd, als functie van de tijd geregis- 
treerd kan worden. De loodrechte afstand tussen deze posities 
kan van te voren ingesteld worden. Door vervolgens de afstand 
tussen de twee posities te delen door de looptijd van de 
pulsgolf tussen de twee posities kan de pulsgolf-snelheid 
berekend worden. 
Uit vergelijking (B3) valt te zien dat de slecht te bepalen 
elasticiteit niet bekend hoeft te zijn als de pulsgolf-snel- 
heid bekend is. 
Belangrijke aannames hierbij zijn: Elasticiteit, Dd en Ds zijn 
over de ingestelde afstand alleen een functie van de druk en 
niet van de plaats en Rbloed is constant. 

Diskussie. 

Met behulp van deze methode om de pulsdruk te bepalen, is het 
mogelijk de pulsdruk te berekenen uit gegevens die afkomstig 
zijn van metingen aan een slagader waarin men de pulsdruk wilt 
weten. Dit in tegenstelling tot methodes waarin bijv. de 
pulsdruk in de halsslagader bepaald wordt aan de hand van 
bloeddrukmetingen aan de armslagader. 
Deze methode verondersteld wel, zoals vermeld, dat Ds en Dd 
alleen een functie van de druk zijn en dat de elasticiteit en 
Rbloed constant zijn over de afstand tussen de 2 meetposities. 

- Looptijdbepaling. 
Uitgaande van 2 posities op de vaatwand A en B, waarover 
gemeten wordt, geldt voor de variantie x in de vaat- 
wanddiameter: 

X[a] = X[b] + a [ml (B4 1 

Verder nemen we voor de looptijd T aan: 
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Dan geldt voor de fasedraaiing in het frequentiedomein: 

a(f) = 2 . m . f . T [I (B6) 

M.b.v. fourieranalyse kan deze fasedraaiing als volgt berekend 
worden: 

De looptijd volgt dan uit een betrouwbaar frequentie-interval 
(bijv. 2 => 10 Hz): 

T = (1 / N) . Xi (a(fi) / (2 . m . fi))[s] (B9) 

- Foutenschatting. 
Uitgegaan wordt van vergelijking (B3). Met behulp van Taylor- 
reeks ontwikkeling wordt de volgende foutenschatting ver- 
kregen: 

6(6P)2 = ( 4  . Rbloed . dist . Cp . SCp / Dd)2 + 
+ (2 . Rbloed . dist . Cp2 . SDd / Dd2) + 
+ (2 . Rbloed . Cpz . Sdist / Dd)z[kPaz] (Blo) 

Rbloed wordt exact verondersteld (1.06e3 kg/m3) en verder is 
gebleken dat Sdist verwaarloosbaar klein is, waardoor de 
laatste term vervalt. Dan blijft er over: 

S(SP)2 = ( 4  . Rbloed . dist . Cp . 6Cp / Dd)2 + 
+ (2 . Rbloed . dist . Cpz . SDd / Dd2)2[kPa2] (B11) 

Om aan te geven, hoe groot de fout in de pulsdruk zal zijn, 
wordt in de halsslagader de pulsdruk, met bijbehorende fout 
bepaald. 
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Gegevens: Dd = 6.55 1: 0.15mm. 
DS - Dd = 0.456 f 0.001mm. 
Rbloed = 1.06e3 kg/m3. 
Cp = 5.46 f 0.30m/s. 

Uit deze gegevens volgt de volgende pulsdruk: 

SP = 4.40 f 0.49kPa (11.1%) 

Als de fout in Cp gehalveerd wordt geeft dat: 

SP = 4.40 f 0.26kPa (5.9%) 

Uit deze berekening volgt dat de onnauwkeurigheid in de puls- 
golf-snelheid de grootste fout in de pulsdruk introduceert. 
Wanneer deze pulsgolf-snelheid en ook in mindere mate de 
diameter van het bloedvat beter bepaald kunnen worden, zou 
deze methode in de toekomst een alternatief zijn voor de arm- 
en vingerdrukmetingen (onnauwkeurigheid van _+lo%) om de puls- 
druk te bepalen op de plaats waar men de pulsdruk wilt weten. 
Deze methode levert ook een simultane druk-diameter meting, 
wat gebruikt kan worden om de dynamische compliantie te be- 
palen. Voorheen moest dat gebeuren door vaatwandbewegings- 
detectie in combinatie met intra-arteriële drukmetingen. 

Een experimenteel meetresultaat geeft de volgende waarden voor 
Cp en SP: Cp = 6.6 m / s en 

Het verschil van deze pulsdruk met de pulsdruk gemeten met de 
vingerdrukmeting is kleiner dan 5 mmHg. 

SP = 51 mmHg 
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APPENDIX C: Weergave meetgegevens. 

Recording date : Tue May O1 13:39:53 1990 
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Recording date : Tue May O 1  13:39:53 1990 

--- P h y s i o l o g i c  data --- 
C l  : Pressure  
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