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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, 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 aortaklep en de 
ontwerpspecificaties voor de gesloten toestand die daaruit volgen. Het thans 
lopende deel van het project richt zich op het gedrag bij openen en sluiten, 
de fundamentele problemen rond de vezelversterkte vliezen en de voorberei- 
ding van de pse-klinische evaluatie van een prototype. 

Het onderzoek wordt ondersteund door de Stichting voor de Technische Weten- 
schappen (STW) . 

Projectnaam 

Pro jectnr. 
Projectleider 
Plv. projectleider 
STW-medewerkers 

Ontwikkeling van hartklepprothesen met vezelversterkte 
kii n s t s tof v 1 i e 2: en 
EWT58.0857 
Prof.clr.ir. J.D. Janssen 
ing. M. Verduin 
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 
dr. F. Mast, vanaf 1 december 1988. 
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VERRICHTE WERKZAAMHEDEN GEDURENDE HET TIJDVAK 1 MEI 1989 - 1 NOV. 1989. 

Gedurende de verslagperiode werden - onder leiding van hoogleraren en mede- 
werkers van de TUE en van de RUL - de werkzaamheden van de STW-medewerkers 
Horsten, Nast, Paas en Verbeek voortgezet, terwijl ook weer een aantal af- 
studeerders en stagiaires van de faculteiten Werktuigbouwkunde en Technische 
Natuurkunde een bijdrage leverden. Ook de TU-medewerkers dr. Peters en ing. 
Wouters leverden in de verslagperiode weer belangrijke bijdragen aan het 
project. 
In het hiernavolgende zal op elk van de op het titelblad genoemde onderdelen 
van het project nader worden ingegaan 

I Openen en sluiten van de klep. 

In de verslagperiode is een numeriek mod 1 van e tweedimension le flexibe- 
le aortaklep ontwikkeld. De klep is hierin voorgesteld als een ketting van 
stijve schakels, die ten opzichte van elkaar kunen roteren. Het is de ver- 
wachting dat dit een goede benadering is van een volledig flexibele klep, 
aangezien in de klep nauwelijks rek optreedt. 
De beweging van de hartklep en de vloeistofstroming worden iteratief bere- 
kend. Per tijdstap wordt een iteratie uitgevoerd, totdat klep en vloeistof 
met elkaar in evenwicht zijn. Hierdoor is onvoorwaardelijke stabiliteit ver- 
kregen. De eerste resultaten met, dit model zijn bevredigend. De berekende 
klepbeweging vertoont goede kwalitatieve overeenkomsten met eerder uitge- 
voerde experimenten. 
Op dit moment wordt het gedrag van het model nader onderzocht, terwijl bin- 
nenkort experimenten worden gedaan om een meer kwantit.atieve vergelijking 
mogelijk te maken. 

Daarnaast is gewerkt aan verificatie van het model van een stijve hartklep. 
Dit wordt nog bemoeilijkt doordat de klepbeweging zeer gevoelig blijkt te 
zijn voor de materiaaleigenschappen. Op dit moment worden experimenten uit- 
gevoerd om de materiaaleigenschappen nauwkeuriger te bepalen. 
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De eerste resultaten van het. onderzoek tot. nu toe zijn gepresent.eerd op de 
8e CAMM conferentie over numerieke methoden voor vloeist-ofstromingen. Verder 
is een begin gemaakt met het schrijven van de dissertatie. 

I1 Mechanische materiaaleigenschappen. 

In de voorafgaande periode is gewerkt aan de definitieve vormgeving van de 
theorie m.b.t. damage mechanica. Op grond van de thermodynamica met interne 
variabelen is een algemene theorie geformuleerd, waaraan de betreffende ma- 
teriaalmodellen moeten voldoen. Het blijkt dat alle effecten m.b.t. mate- 
riaalgedrag verdisconteerd kunnen worden in twee potentialen, de vrije ener- 
gie potentiaal en de dissipat.ie potentiaal. Dit algemene model is vervolgens 
uitgewerkt voor verschillende vormen van faalgedrag, waaronder brosse breiik, 
vermoeiing en anisotrope schade. Bijzondere aandacht is besteed aan vermoei- 
ing. Een model is ontwikkeld waarmee, bij bekende beginschade en gegeven een 
evolutievergelijking, de toestand van een lichaam onder periodieke belasting 
bepaald kan worden. Het model is met succes t.oegepast op de voorspelling van 
de levensduur van zowel rubberachtige materialen als polystyreen. Ket ent.- 
wikkelde model zal in de komende periode toegepast worden in combinatie met 
de eindige elementen methode om het mechanisch gedrag van complexe construc- 
ties, die periodiek belast worden, te beschrijven. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het eerder ontwikkelde membraanelement. 

' 

I11 Polymeeronderzoek en prodiuktie van prototypen. 

Om een idee te krijgen hoe de Verschillende soorten EPUM rubbers zich gedra- 
gen onder omstandigheden die lijken op de omstandigheden die zich in het 
hart voordoen en om tot een selectie van de juiste EPDM rubber te komen, is 
een uitgebreid materiaalonderzoek uitgevoerd. Uit. een breed scala van EPBM 
rubbers zijn vijf types geselecteerd, samen met een ethyleen-a-olefine co- 
polymeer (Tafmer P-0480) met uitstekende flex-life eigenschappen. 
Om de rubbers te vulcaniseren wordt bestraald met electronen. Daarbij wordt. 
een gel gevormd en de mate waarin dat gebeurt is afhankelijk van de stra- 
lingsdosis en van het soort en gehalte aan termonomeer. Uit gelfractie- 
metingen blijkt dat rubbers met ENB (ethylideennorboneen) het snelst en het 
meest volledig (tot 90% gel) crosslinken, 
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Daarnaast is van de rubbers de zwelgraad bepaald in een fysiologische zout- 
oplossing. Hoewel er geen duidelijk verloop is in de tijd, is wel duidelijk 
dat de zwelgraad voldoende laag is ( <  4%) voor alle geteste rubbers. 
Verder is een aantal mechanische eigenschappen, t.w. hysterese, E-modulus en 
spanning bij 10% rek en de "temporary set", bepaald a l s  functie van de be- 
stralingsgraad en de zwelti jd. "Temporary set*' is de "blijvende rek" die 
optreedt bij herhaaldelijk oprekken van het materiaal. Na het wegnemen van 
de belasting keert het materiaal terug tot de oorspronkelijke lengte. 
De hysterese blijkt voor alle geteste materialen te dalen met toenemende 
stralingsdoses. Boven 10 Mrad is deze daling nog slechts gering. De hyserese 
wordt iets lager bij langere zweltijden. 
De gemeten E-moduli liggen tussen 1 en 3 N/mm , de spanning bij 10% rek tiis- 
sen 0,15 en 0 , 3  N/mm . Beiden nemen toe met toenemende stralingsdoses. Voor 
beide grootheden is de invloed van de zweltijd gering. 
De "temporary set" daalt bij toenemnde stralingsdoses. Bij 10 Mrad lijkt er 
een stabilisatie op te treden. Langere zweltijden verlagen de "temporary 
set" in lichte mate. 
Van de onderzochte materialen scoren vooral Keltan K4802 en K778 goed, Kel- 
tan K778 (E-modulus bij 10% rek: 2,5  N/mm ) blijkt veruit de beste eigen- 
schappen te bezitten. Deze rubber zal in combinatie met vezelversterking van 
YE-vezels nader onderzocht worden op dynamische eigenschappen, flex-life en 
vezelhechting, onder andere met behulp van DMTA-technieken. Daartoe is reeds 
een hoeveelheid proefmateriaal geproduceerd (onversterkt/vezel-verster~t~ 
met verschillende stralingsdoses. 

2 
2 

2 

De opstelling voor het geprogrammeerd wikkelen van hartklepvliezen is in 
experimentele vorm opgebouwd. In de verslagperiode is ervaring opgedaan met 
de software die bij de fabrikant van de motorbesturings-apparatuur is aange- 
schaft, c.q. werd meegeleverd, In dit stadium kunnen hiermee goede resiilta- 
ten worden verkregen. De wikkeldata worden gegenereerd met behulp van het 
pakket "Matlab". Re tot nu toe behaalde resultaten lijken bemoedigend. 
Wanneer echter voor de uiteindelijke wikkelmethode met grote data-stromen 
gewerkt moet worden, is deze methode niet. bruikbaar. Voor dat doel is het 
noodzakelijk de motion-controller op een andere - meer directe - wijze te 
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besturen. Daartoe is het gebruik van een hogere programmeertaal noodzake- 
lijk. Vanwege de mogelijke koppeling met o.a. het. reeds aanwezige pakket 
"Asyst" is gekozen voor de programmeeert-aal C.  

IV Bloedcompatibiliteit/calcificatie. 

Om snel een voorlopige indicatie te verkrijgen omtrent de biocompatibiliteit 
van een tweetal rubbers (K520 en K778) is een experiment uitgevoerd met een 
celcultuur die routinematig op het laboratorium vonr KMO te Leiden wordt 
gebruikt (dekweefsel uit het middenoor van een rat). Na een week bleek dat 
celgroei op de gekozen materialen niet significant verschilde van een con- 
trolegroep zonder biomateriaal. Dit experiment dient echter in grootschali- 
ger vorm herhaald te worden met endotheelcellen. 

Zoals in het vorige verslag reeds genoemd is als celsysteem voor het testen 
van biocompatibiliteit gekozen voor endotheelcellen uit de aortawand van het 
varken. Twaalf via het slachthuis verkregen varkenssaorta's zijn gebruikt om 
de isolatie en kweekcondities van endotheelcellen verder te ontwikkelen. Ve 
zijn er inmiddels in geslaagd om dit tot en routinematig toepasbare procedii- 
re te maken. Isolatie van cellen geschiedt met behulp van een collagenase 
oplossing (20 minuten bij 37' Cl. Het coaten van de kweekschaaltjes met ge- 
latine bleek een noodzakelijke voorwaarde voor een goede hechting van de 
geisoleerde cellen. Goede groei en deling van cellen vindt plaats in stand- 
aard media. Ook bleek het mogelijk om cellen in diepgevroren toestand te 
bewaren in ampullen onder vloeibare stikstof. Inmiddels hebben we op deze 
wijze tientallen ampullen met endotheelcellen gecryopreserveerd, voldoende 
voor het doen van alle biologische tests met. geisoleerde cellen. 

Aan de vervaardiging van rubber vliezen worden strengere eisen gesteld wan- 
neer het materiaal gebruikt. moet worden in een hiocompatibiliteitstest, dan 
wanneer het gebruikt wordt voor mechanische proeven. Het int.alken van de 
vliezen om hun kleverigheid op te heffen kan voor biologische tests niet 
worden toegepast. Na een aantal pogingen om vliezen te strijken of te gieten 
is een methode ontwikkeld die voldoend dikke vliezen geeft. Een 15% riibber- 
oplossing in xylol wordt uitgegoten op een glasplaat. Na 2 dagen uitdampen 
bij kamertemperatuur wordt de laatste xylol verwijderd onder vacuum. Vervol- 
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gens worden de v l i e z e n  g e r e i n i g d  i n  99% a l c o h o l  (1 dag) en st.romend l e i d i n g -  
water (1 dag) .  U i t  deze v l i e z e n  worden s c h i j f j e s  g e s t a n s t  van 3 cm diameter 
en voldoende d i k  om ze  t e  kunnen manipuleren. De s c h i j f j e s  worden i n  k l e i n e  
"t.issiie c u l t u r e  polyst.yreen" p e t . r i s c h a a l t  j e s  ge legd voor nadere best.lidering 
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CONTACTEN MET DERDEN. 

- Op 22 juni 1989 bracht prof.dr. N. Hwang (University Houston, Cardiovasc. 
Fluid Mech. Lab.) een bezoek aan onze groep, 

- Op 1 8  october 1989 vond een afrondende bespreking plaats met prof. Yellin, 
waaraan alle betrokken docentedonderzoekers deelnamen. Tijdens deze bij- 
eenkomst gaf prof. Yellin zijn visie op hetgeen hij in het afgelopen half- 
jaar gezien had van zowel het onderzoek in Eindhoven als in Leiden. Zijn 
slotconclusie luidde dat - met name op wat langere termijn - de gevolgde 
onderzoekslijnen een belangrijk aandeel kunnen leveren in de ont.wikkeling 
van hartklepprothesen. 
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APPARATUUR. 

In de verslagperiode werden de volgende bestellingen van apparatuur ge- 
plaatst: 
- King AT 80286 Turbo 12 YC fl. 4295,- 
- Norton Utilities en YC-Tools fl. 465,- 
- Rem Floppy Disk Drive fl. 354,- 
- Hard Disk Microscience HB 1050 fl. 1677,- 
- Voedingsmodule KHSU 45-31 fl. 417,- 
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PUBLICATIES f RAPPORTEN VOORDRACHTEN * 

Publicaties. 

- H.H.J.W. Paas, C.W.J. ûomens, P.J.G. Schreurs, J.D. Janssen: The mechani- 
cal behaviour of continuous media with stochastic dmage; Geaccepteerd voor 
publicatie in Engineering Fracture Nechanics. 

- M.H.J.W. Paas, P.J.G. Schreiirs, C.W.J. ûomens, J.d, Janssen: A Stochastic 
approach to fatigue damage modeling; Mecamat 1989 International Seminar on 
Mechanics and Mechanisms of Damage in Composites and Multimaterials 15-17 
november, St. Etienne, Frankrijk. 

- J.B.A.M. Horsten, A.A. van Steenhoven, D.H. van Campen: A fiuid-structure 
interaction model for heart valves with a single degree of freedom; Geac- 
cepteerd voor publicatie in de Proceedings van de 8e CAMM Conference on 
Numerical Methods in Fluids, Delft 1989, 

- 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 of aortic disc-valve grosthe- 
sis; Geaccepteerd voor publicatie in de Proceeding van de ASME Winter 
Annual Meeting, SAan Francisco, 1989. 

Rapporten. 

- M.H.J.W. Paas, P.J.G. Schreurs: Verslag van een bezoek aan het Laborataire 
de Mechanique et Technologie op 2 mei 1989; WFW-rapport 89.020.  

Voordrachten. 

- J.B.A,M. Horsten: A fluid-structure interaction model for heart valves 
with a single degree of freedom; be CAMM Conference on Numerical Methods 
in Fluids , Delft 1989. 

- J.B.A.N. Horsten: een tweedimensionaal model van de aortaklep, ter bectit- 
dering van het gedrag tijdens openen en sluiten; Vakgroepscolloquium b 

October 1989. 
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RI JDHAGEN STUDENTEN. 

S t.tiden t en TU. 

- D. Palmen, af studeerder Fac. Natuurkunde: Aanlytische modelvorming 
en experimentele analyse van een stijf 2 D  aortaklep- 
model. 

- A .  van Doormaai Student (stage) Fac. Werktuigbouwkunde: Numerieke 

- H. van Laere, student (stage) Fac. Natuurkunde: Nadere experimentele 
analyse van een vereenvoudigd stijf aort.aklep-model. 

analyse van een stijf aortakiep-model. 


