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INLEIDING 

Doel van het project "Hartklepprothesen" is door de analyse van de bniiw en 
werking van de natuurlijke aortaklep te komen tot technische specificaties 
1. A..." de eûnstruetie van een verbeterde vìieskiepprorhese, gebriiikmakend van 

vezelversterkte kunststofvliezen. Het eerste deel van het project - inmid- 
dels afgesloten - richtte zich op het basisonderzoek naar de hydrodynami- 
sche, dynamische en mechanische aspecten van de natuurlijke anrtaklep en de 
ontwerpspecificaties voor de gesloten toestand die daaruit volgen. Het thans 
lopende deel van het project richt zich op het gedrag hij openen en sluiten, 
de fundamentele problemen rond de vezelversterkte vliezen en de voorberei- 
ding van de pre-klinische evaluatie van een prototype. 

Het onderzoek wordt onderst.eund door de Stichting voor d e  Technische Weten- 
schappen (STW) . 

Projectnaam ûntwikkeiing van hartkiepprothesen met vezelversterkte 
kiinc t stof vl iezen 

Projectnr. EWT58.0857 
Projectleider Prof .dr.ir. J.D. Janssen 
Plv. projectleider ing. M. Verdiiin 
STW-medewerkers ir. J.B.A.M. Horsten, vanaf 1 aiigiictiis i 9 3 6  

ir. M.H.J.W. Paas, vanaf 20 oktober 1 9 8 6  

ing. J.A.C.M. Verbeek, vanaf 1 november 1986 
dr. F. Mast, vanaf 1 december 1 9 8 8 .  
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VERRICHTE WERKZAAMHEDEN GEDURENDE HET TIJDVAK 1 NOV. 1985 - 1 MET 134ó. 

Gedurende de verslagperiode werden - onder leiding van hoogleraren en mede- 
werkers van de TUE en van de RUL - de werkzaamheden van de STW-medewerkers 
Hmsten, nast, Paas ea 'r'eïbeeir voortgezet, terwijl ook weer een aantal af- 
studeerders en stagiaires van de faculteiten Werktuigbouwkunde en Technische 
Natuurkunde een bijdrage leverden. Evenals in de voorafgaande periode lever- 
den - naast. de projectleiders - de TUE-medewerkers dr. Peters en ing. Wou- 
ters weer belangrijke bijdragen aan het project. 
In het hiernavolgende wordt op elk van de op het titelblad genoemde onderde- 
len van het project nader ingegaan 

I Openen en sluiten van de klep. 

. In de verslagperiode is de experimentele verificatie van het zogenaamde 
stijve hartklepmodel voltooid. Daarbij zijn zowel het voeistofsnelheidsveld, 
de interactiekracht ti~ssen vloeistof en klep en de kiepbeweging bestudeerd. 
Daarnaast is aandacht besteed aan.de juiste bepaling van de materiaalpara- 
meters van de klep. Verder zijn convergentie- en nauwkeurigheidsaspecten van 
het numerieke model onderzocht. 
De overeenkomst tussen numerieke en experimentele resultaten is goed. Optre- 
dende afwijkingen zijn toe te schrijven aan drie-dimensionale stromingsef- 
fecten in de experimentele opstelling, die niet in het twee-dimensionale 
model opgenomen zijn. Openings- en sluitingsgedrag van de modelkiep toont 
grote overeenkomst met het gedrag bij openen en sluiten van de natuurlijke 
klep. 
De resultaten zijn op 10 december 1989 gepresenteerd op een congres van The 
American Society of Mechanical Engineers in San Francisco. 

Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor de experimentele verifica- 
tie van het zogenaamde flexibele hartklepmodel. Resultaten hiervan worden op 
Korte termijn verwacht. Inmiddels is ook een groot deel van het proefschrift 
i!: ccnceyt ~ û l t ~ o i d .  DE gruiirutie van ir. Horsten is vastgesteld op 1.2 
October 1990. 
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I1 Mechanische materiaaleigenschappen. 

In de verslagperiode is het ontwikkelde damage model uitgewerkt voor een 
aantal faalmechanismen, zoals brosse breuk en vermoeiing. Bijzondere aan- 

de beginschade en schade-evolutie, de toestand van een lichaam onder perio- 
dieke belasting bepaald kan worden. Het model is toegepast in combinatie met 
de eindige elementen methode. Op deze wijze kan het mechanisch gedrag van 
complexe constructies onder periodieke belasting beschreven worden. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van het eerder ontwikkelde membraanelement, Alvorens 
het element toe te passen in grote problemen, is eerst een aantal testvoor- 
beelden doorgerekend, waarbij vooral aandacht is besteed aan de numerieke 
tijdsintegratie. Vervolgens is een balkconstructie geanalyseerd, waarbij 
gekeken is naar de gevolgen van het al dan niet ontkoppelen van de constitii- 
tieve vergelijkingen, de mesh-afhankelijkheid van de oplossingen en de naiiw- 
keurigheid van de numerieke integratie. Momenteel worden prohlelmen geanaly- 
seerd# waarbij getracht  wordt OE de scheurgroei in piaten te voorspellen. 
Een groot gedeelte van het manuscript van het proefschrift is voltooid. De 
promotie van ir. Paas is vastgesteld op 19 octnber 1390. 

. .  dacht is hrJterd --c.-.*------ v ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ i y .  n-- IGII model is ontwikkeld, waarmee bij beken- 

I11 Polymeeronderzoek en prodiiktie van prot.otypen. 

Aansturing van de mat-inn-controller van de wikkelbank in de contouring mode 
functioneert uitstekend. Met de wikkelpatronen, zoals die nu worden ge- 
bruikt, kunnen goede reproduceerbare resultaten worden bereikt. Wel moeten 
nog correcties worden ingebouwd voor hysteresis in de vezelgeleider en voor 
de afstand van fixeerpunt tot vezelgeleider. Verder wordt gewerkt aan een 
verbeterde mechanische constructie van de vezelgeleiding. 

Aanvankelijk werd krimpkous gebruikt als "coating" van de messing wikkel- 
doorn. Dit gaf onbevredigende resultaten t.a.v. de verwerking, oppervlakte 
en het lostrillen (trilbad) van het wikkelproduct. Daarom is gezocht naar 
21 L,GLuatieven. t a r -  txgerimenten zijn uitgevoerd met verschillende wateroplashare 
coatings en de mogelijkheden om ze aan te brengen: Poly-ethyleenoxyde (PE01 
en Polyacrylamide (PAAI. 
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Met PAA (m.g. = 6xlOE6; 3 , 3  gew.perc. in water) werden de beste result.aten 
bereikt. Bovendien werden de verschillende alternatieven voor de wijze waar- 
op de coating wordt aangebracht getest. Met opspuiten konden geen geschikte 
resiiltaten worden behaald, wel met dompelen en afschrapen. Door gebrekkige 
positionering tijdens het schrapen ( = ongelijkmatige dikte? gaat. het. lor- 
trillen nog niet goed. De constructie van het geheel wordt momenteel dan ook 
herzien. 

Ook bij het aanbrengen van de onder- en bovenlaag (EPDM-rubber) van het wik- 
kelproduct werd aanvankelijk gebruik gemaakt van de methode van dompelen en 
afschrapen. Vooral bij de bovenlaag geeft dit teveel problemen, omdat de 
kort daarvoor gelegde vezels gemakkelijk worden verstoord. Het door spuiten 
opbrengen van de EPDM-rubber lijkt goede resiiltaten te geven, hoewel het 
instellen van de laagdikte nog niet in de hand kan worden gehouden nmdat 

. hier geen voorzieningen voor zijn getroffen. 

IV Eloedcompatibiiiteit/calcificatie. 

- Celkweek. 
Op fysische gronden zijn momenteel drie typen EPDM-riihber geselecteerd voor 
verdere bestudering: K740, K 778 en K 4802. Van ieder materiaal zal de bio- 
compatibiliteit worden geevalueerd en wel na behandeling met drie verscfiil- 
lende doses straling: O ,  5 en 10 Mrad. 
In de eerste plaats is een kwantitatieve analyse gemaakt van de groei van 
endotheelcellen op de verschillende materialen. Als controle wordt een poly- 
styreen kweekschaaltje genomen zonder biomateriaal. De geplande duur van het 
experiment bedroeg 14 dagen. Op dag 6 bleek echter dat hehalve endotheelcel- 
len ook een storende hoeveelheid cellen van een ander type aanwezig was. Dit 
gold zowel voor de geteste materialen als voor de controle. Deze overvloedi- 
ge celgroei geeft weliswaar goede vooruitzichten voor de biocompatibiliteit 
van de materialen, maar voldoet niet. aan de voorwaarden van een gecontro- 
leerd experiment. Derhalve is dit experiment op dag 6 beeindigd. Een bijko- 
rend probleem van het werker, aet  endothee!cellen is dat een dunne laag geìa- 

tine aangebracht moet worden op het substraat, om een goede relhechting te 
verkrijgen. In feit wordt een hybride oppervlak bestudeerd. 
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Op advies van prof. J. Feijen is vervolgens besloten om het experiment te 
herhalen met. fibroblasten. Dit celtype wordt routinematig gebruikt in bio-  
c o m p a t i b i l i t e i t c e v a l u a t i e s  en hecht zich zeer goed op verschillende opper- 
vlakken zonder extra coating. Deze cellen vertonen een goede deling en groei 
~p u l l r  drie best.udeeïde iriäteïialeli en drie straiingsdoses. Gedurende d e  

veertien dagen van het groeicurve-experiment is geen significant verschil 
met de kweek in de controleschaaltjes gebleken. Dit is een eerst-e indicatie 
van de goede bloedcompatibiliteit van de rubbers, die onafhankelijk blijkt. 
te zijn van de stralingsdoses. 

- Opstelling aeisoieerd hart. 
De proefopstelling voor het testen van prototypen in geisoleerde harten is 
uitgebreid met een data-aquisitie systeem. Tot nu toe konden gegevens 
slechts op een papierschrijver worden geregistreerd. Dit bemoeilijkt de ana- 
lyse van de gegevens en de synchronisatie met videofilmbeelden van de fiinc- 

tionerende klep(prothese1. 
Dankzij de aanschaf van een AT-computer en het ASYST snftware-pakket kon een 
computerprogramma geschreven worden dat on-line drukken, stromingen en ECG 

van het hart digitaal bemonstert en wegschrijft naar een harde schijf. Tege- 
lijkertijd wordt door de computer een signaal afgegeven naar het aiidiokanaal 
van de videorecorder. Hiermee komt een absolute synchronisatie tot stand 
tussen de bemonsterde signalen en de verkregen videobeelden, zodat bij iede- 
re videoframe nauwkeurig de bijbehorende drukken, stromingen en fase in het 
ECG kunnen worden teruggezocht. 
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CONTACTEN HET DERDEN. 

Gekoppeld aan het bijwonen van het 62e congres van The Ameriran Heart Asco- 

ciation in New Orleans, is door dr. G.L. van Rijk-Zwikker en dr. F. Mast een 
brzeek gebracht SS:: de k leppenfäb ï ika ì ì t  CaïUoMedics in A i i s t i n  en aan h e t  
Albert Einstein College te New York. 
Bij CarboHedics is de gehele produktielijn bekeken, van grafietstaaf tot 
kunstklep met pyrolytische koolstofcoating. Tevens is gespnken met dr. Andy 
Campbell, die verantwoordelijk is voor het ontwerpen van kleppen. Carbo- 
Medics is de patenthouder voor de VS m.b.t. het coatingsprores. Zij hebben 
ook ervaring met het coaten bij lage temperatuur van zachte materialen znals 
Dacron hechtringen en catheters. Het coaten van onze rubbers wordt wel mnge- 
lijk geacht, maar bij buiging zullen wellicht scheurtjes ontstaan, doordat 
de coating niet zo flexibel is als het riibbersiibstraat. In de scheurtjes zal 
dan alsnog calcificatie optreden, hetgeen de door de coating beoogde bin:  

compatibiliteit teniet doet. In het coaten van rubbers met pyrolitische 
koolstof ligt dus in dat geval niet de ~ p l ~ s ~ i n g  vnrìr tiet verkrijgen van een 
biocompatibel oppervlak. 
Op het Albert Einstein College heeft dr. van Rijk een voordracht gehouden 
over het testen van klep(prothesen1 in het geisoleerde varkenshart. Tevens 
is het laboratorium van dr. R. Frater bezichtigd. Dr. Frater hoiidt zirh iiit- 
gebreid bezig met het ontwerpen van nieuwe hartklepprothesen, met name vnnr 
de mitralpositie. Met hem is van gedachten gewisseld over de problemen die 
zicb voordoen bij het ontwerpen en testen van dergelijke prothesen. 
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APPARATUIJR. 

In de verslagperiode werden de volgende bestellingen van apparatii1.w met een 
aanschafwaarde van meer dan fl. 2.000,- geplaatst en grotendeels uitgevnerd: 
- LING-YIH SUPER KING AT 80286 fl. 5516,50 

z, - DASH 16 data aquis i t i ekuar t  LI. 47iiu,2û 

- Software: ASYST Modules 1 , 2  en 3 fl. 5534,20 
- Philips Geheugenoccilloscope PM 3350 ( 2  Stuks) fl. 22529,Frí 

- Philips Timer/Counter PM 6666/016 fl. 4551,72 
- Electromagnetische Flowmeter MDL 401 fl. 18814,75 
- Mettler Analytische Balans AE 200 fl. 592U,56 
- Keithley Multimeter met Option 1950 fl. 4041,50 
- IEEE-Interface GP 408 fl. 2014,50 
- Software DM 2260/002, vers. 2.1 fl. 2 3 7 0 , -  
- Panasonic Videobody WVP-F10 fl 3591,14 
- Parasonic Videomixer WJ-MX 1 0  fl. 4 6 8 8 , 1 5 '  
- Earco Kleurenmonitor DCD 2240 24" fl. 235ü,45 
- Jiilabo Rondpompthermostaat BC-8 fl. 4683,12 
- Digitale Dichtheidsmeter DA-110 fl. 4100,lO 
- TIM PC Vision Frame Grabber, 512-3-E-AT fl. 6701,18 
- TIM Beeldbewerkings-software fl. 10565,- 
- TIM Particle *. TIM Measure fl. 5925,- 
- HCS CCD Videocamera MXR fl. 4147,50 

- Panasonic Videorecorder AG 6200 f l .  6282,92  
- Heidenhain 3-Assenteller 760 fl. 3898,iJt; 
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PUBLICATIES, RAPPORTEN, VOORDRACHTEN. 

Pub1 i c a t. i es . 

- J.B.A.M. Horsten, A.A. van Steenhoven, M.E.H. van Dongen, D.H. van Campen: 
A numerical model for the dynamic behaviour o f  aortic disc-valve p r m t h e -  
sis; Advances in biomechanics, Proceedings of the ASME Winter Annual Mee- 
ting, San Francisco, 1989. 

- M.H.J.W. Paas, P.J.G. Schreurs, J.D. Janssen: The application of Continuum 
Damage Mechanics to fatigue failure mechanisms; Proceedings of the Diitch 
National Appleid Mechanics Congres, Kluwer, Dordrecht, Holland, 19%). 

- G.L. van Rijk-Zwikker, J.J.  Schipperheyn, H.A. Hiiysmans, A.V.G. Hriischke: 
Influence of mitral valve prosthesis or rigid mitral ring nn left ventri- 
cular pump function. A study on exposed and on isolated blood perfused 
procine hearts; Circulation 80 (suppl. 1) , 1-7, 1989. 

prothese met vezelversterkte kunststofvliezen; TG-Techniek in de Gezond- 
heidszorg, jaargang 6 ,  april 1990, nr. 4 ,  pag. 57-60. 

. - M. Verduin, A . A .  van Steenhoven, J.D, Janssen: Ontwikkeling van hartklep- 

Rapporten. 

- A.L. van Laere: Vloeistofstroming en momentmetingen in een 2D-hartklepmo- 
del: Stageverslag TUE, WFW-rapport 90.011.  

Stageverslag TUE, WFW-rapport 90.013. 
- J.C.A.M. van Doormaal: Numeriek analyse van een ZD-model van een hartklep: 

Voordrachten. 

- J.B.A.M. Horsten: A numerical model for the dynamic behaviour of aortic 
disc-valve prostheses; Winter Anual Meeting, American Society of Hechani- 
cal Engineers, San Francisco, december 1989. 

- J.B.A.H. Korsten: A numerical fluid structure interaction model for aortic 
disc-valve prostheses: Nationaal Mechanica Congres, Roldiic Kerkrade, april 
1990. 
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- M. Paas: The application of Continuum Damage Mechanics to fatigue failure 

- G.L. van Rijk-Zwikker: Interaction of native and prostetic valve with left 
mechanisms; Nationaal Mechanica Congres, Itoldtic Kerkrade, april 1990. 

ventricular function; Seminar Albert Einstein College, New York, 1 4 Y i 1 .  
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BIJDRAGEN STlJDENTEN. 

S tiident en & 

- A .  van Donrrrioíil 

- F. Hendriks 

- A.R.  van J,aere 

- Ming Lei 

St1,dent (stage) pac. U-*b+**i - l . - -*--L---3-  - 'Iii w c %  n~.rllyu<.Ji.t*ln~.~~~~c:; ni.iaiëriëire anaiy- 
se van een vereenvoudigd stijf aort.aklep-model. 
S t - o c k ~ t  (stage) Fac. Werktuighoi.~wkunde: Experimentele 
analyse van een flexibel aortaklep-model. 
Student. (stage) Fac. Natuurkunde: Experimentele analyse 
van een stijf aortaklep-model. 
Chengdu 1Jniversit.y o f  Science and Technology: Experimen- 
tele en numerieke analyse van stromingsverschijnselen 
achter mechanische klepprot.hesen met behulp van LDA. 


