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GEBRUIKTE EENHEDEN

In dit rapport worden twee eenheden gebruikt die enige toelichting

behoeven, en weI:

de bloeddruk in milimeters kwik (mmHg)

de hartfrequentie in slagen per minuut (b/min).

Deze eenheden worden gebruikt daar zij gangbaar zijn in de medische

praktijk en -literatuur en omdat aIle computerprogramma's hierop

afgestemd zijn.

Ornzetting naar eenheden van het 5I-stelsel levert:

mrnHg = 133 Pa

b/min= 17 '111Hz.



SAMENVATTING

In continue bloeddrukregistraties komen langzame golven voor, die naar

hun ontdekkers Traube-Hering-l~yer-golvengenoemd worden. Deze fluctua

ties hebben frequentie-componenten beneden de 0.]5 Hz met vaak een op

vallende 0.] Hz-component. Over het ontstaan van deze fluctuaties be

staan een aantal theorieen.

MODELONDERZOEK

Door de enorme complexiteit van de circulatie met haar regelingen kan

men geen goed inzicht verkrijgen in de oorzaak-gevolg-relaties m.b.t.

het ontstaan van de fluctuaties. Daarom is in deze studie vanuit de

fysiologische literatuur een model ontwikkeld van de circulatie en haar

regelingen, gericht op simulaties van fluctuaties in de bloeddruk rond

een normale bloeddrukwaarde in het frequentiebereik van 0.005 to 0.5 Hz,

voor jonge normotensieve volwassenen. In eerste instantie is een deter

ministisch model ontwikkeld en op een hybride computer gesimuleerd,

waarna opgestelde hypothesen over het stochastische karakter van enkele

model parameters in het model geverifieerd zijn.

RESULTATEN

Het modelonderzoek ondersteunt hypotheses van Wesseling en Settels

(Wesseling en Settels, ]980; Settels e.a., ]980d) over het ontstaan van

laagfrequente « 0.]5 Hz) fluctuaties in o.a. de arteriele druk bij de

mens.

Op grond van een parametergevoeligheidsanalyse in ons model is het aan

nemelijk dat de sterke 0.] Hz component in de bloeddruk fluctuaties ver

oorzaakt wordt door resonantie~.baroreflex-bloeddrukregeling.
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1. INLEIDING

De hoofdfunctie van de bloedsomloop is het doen circuleren van bloed

en daarmee het transport van o.a.:

- zuurstof, koolzuur, voedingsstoffen etc.

- warmte (temperatuurregulatie)

naar de afzonderlijke organen,en weefsels.

Om de individuele organen in staat te stellen hun eigen doorbloeding

naar behoefte te regelen, zonder hinderlijke wisselwerking met andere

organen en vaatgebieden, is een circulatie met een constante aanvoer

druk en een lage stromingsweerstand in de aan- en afvoerweg erg ge

schikt. In het lichaam wordt de aanvoerdruk de arteriele of slagader

lijke druk genoemd. Deze druk wordt nauwkeurig geregeld en is daar

naast enigszins bestuurbaar.

\.\. FLUCTUATIES IN BLOEDDRUK EN HARTFREQUENTIE

Hoewel de arteriele druk door verschillende teruggekoppelde sys

temen geregeld wordt, waaronder de snelle en sterke baroreflexre

gelingJ vertoont een continue registratie van de arteriele druk niet

de verwachte stabiliteit. Naast algehele langzame niveauveranderin

gen, laat de door laagdoorlaatfiltering verkregen polsgolf vrije

bloeddruk 80ms sinusvormige drukgolven zien, met periodes van enkele

tot tientallen seconden, gesuperponeerd op een gemiddeld drukniveau

(zie Fig. \.\.).

r 10
MBP

(1l1mHg)

~ t(s)

Figuur 1.1.: a. Continue registratie van de arteriele
bloeddruk

b. Idem - laagdoorlaat gefilterd (fO=0.5Hz)
(van Esch, 1980).
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Traube (1865), Hering (1869) en Mayer (1876) en, naar laterbleek,

oak Cion (1874), waren de eersten die deze golven bestudeerden

(Penaz, 1978).

Men onderscheidt over het algemeen drie "orden" in de bloeddruk

golven:

- Ie orde: de polsgolf met frequentie rand 1 Hz, verooriaakt door

de harts lag.

- 2e orde: galven, synchroon met de ademhaling, rand de 0.2 Hz

- 3e orde: golven die langzamer zijn dan de tweede orde, oak weI

Traube-Hering-Mayer golven (THM-golven) genoemd.

Deze laatste categorie zullen wij in het vervolg aanduiden met "fluc

tuaties". Een nadere indeling is mogelijk in een band rand de 0.1 Hz,

het zgn."10-seconde-ritme" (Golenhofen en Hildebrandt, 1962) en een

band met lagere frequenties «.0 7 Hz) die weI toegeschreven wordt

aan de thermoregulatie (Kitney, 1974).

Behalve in de arteriele bloeddruk worden soortgelijke fluctuaties

oak aangetroffen in o.a. hartfrequentie en cardiac output. Over het

ontstaan van de fluctuaties bestaat een groat aantal theorieen; de

bekendste zijn:

I) De fluctuaties worden veroorzaakt door oscillaties ten gevolge

van looptijden en laagdoorlaatfilter-effecten, samen met niet-linea

riteiten in de gesloten baroreceptor-chemoreceptor- of thermische

regelsystemen ("feedback theory") (Wagner, 1954; Sayers, 1973;

Hyndman, 1974).

2) Cardiovasculaire centra in de hersenstam brengen langzame ritmes

voort, vergelijkbaar met het ademhalingsritme ("central theory")

(Preiss en Polosa, 1974).

3) Door een of meerdere van de in ~ genoemde factoren vertoont het

circulatiesysteem resonantie bij bepaalde frequenties ("resonance

theory").

1.2. MODELLEN VAN DE CIRCULATIE

De circulatie en haar regelingen vormen een ingewikkeld en in zijn

uitwerking onoverzichtelijk systeem. De belangrijkste oorzaak hier

van zijn de vele gesloten regellussen. Het is vaak onduidelijk op

welke wijze een verandering in de ene regellus inwerkt op de andere
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regellussen. Daarbij komt als extra moeilijkheid dat variabelen als

arteriele druk, cardiac output, "vulling", veneuze druk en ook de

stuursignalen naar en van het CZS veelal niet of moeilijk meetbaar

zijn, vooral bij de mens.

Door simulatie van modellen van de circulatie en haar regelingen op

een computer kunnen vele verschijnselen"gemeten"worden, hetgeen kan

bijdragen tot een betere begripsvorming over de circulatie en haar

regelingen, en het verifieren van hypothesen over de circulatie en

haar regelingen.

Voor verificatie van hypothesen over het ontstaan van de THM-golven

en met name het "10-sec.-ritme" is een model vereist dat de circulatie

en haar regeling op vereenvoudigde wijze weergeeft voor variaties

in het frequentiedomein van 0.005 Hz tot 0.5 Hz, met beperkte ampli

tudes rond een normaal drukniveau.

Reeds eerder gepubliceerde moclellen zijn niet toegespitst op onze pro

bleemstelling, maar er valt weI veel uit te leren. Dit geldt met

name voor de circulatiemodellenmet regeling '\Bn Beneken en de Wit en

van Guyton et al.

Het model van Beneken & de Wit (1967) modelleert mede het pulse

rende karakter van de circulatie, naast enige regelingen. De bloed

drukgolven zijn dan ook van de eerste-orde. De baroreflex bloeddruk

regeling, welke voor ons belangrijk zal blijken te zijn, is voor een

deel in dit model opgenomen. Het model van Guyton et al. richt zich

vooral op de lange-termijn regelingen in de orde van enkele minuten

tot weken en is vrijwel compleet in het arsenaal van mogelijke re

gelingen van de arteriele bloeddruk (Guyton, 1972, 1972b, 1974).

1.3. DOEL VAN HET AFSTUDEERWERK

Op het MFI-TNO zijn door Wesseling en Settels (1980 plus niet gepu

bliceerde resultaten) modellen van de circulatie met de baroreflex

bloeddrukregelingen ontwikkeld. Tevens zijn door hen enkele hypothesen

opgesteld over de mogelijke oorzaak van stochastische verstoringen in

de circulatie en haar regelingen
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Dit afstudeerwerk richt zich nu op de volgende punten:

1) Ontwikkelin8 van een model gebaseerd op fysiologische gegevens uit

de literatuur, van de circulatie met inbegrip van die regelingen

die van belang zijn met betrekking tot fluctuaties in een aantal

variabelen met beperkte amplitude rond hun "normale" rustwaarde,

en in het frequentiebereik van 0.005 - 0.5 Hz.

Het model dient real-time gesimuleerd te kunnen worden op een

hybride computer configuratie.

2) Onderzoek naar de parametergevoeligheid van het "10-seconden

ritme" in het model.

3) Door simulatie in het model verder verifieren van hypothesen over

het ontstaan van de TIlM-golven.

Settels (1980) en van Esch (1980) hebben computerprogramma's ont

wikkeld voor het analyseren van bloeddruk- en hartfrequentiesignalen

in zowel het amplitude- als frequentiedomein. Het te ontwikkelen mo

del moet dusdanig ontworpen zijn en op de hybride computer geimple

menteerd worden, dat de gegenereerde fluctuaties van bloeddruk en

hartfrequentie in het model met deze programma's geanalyseerd kunnen

worden, zodat een vergelijkin8 van de simulatie-resultaten met de re

sultaten van metingen aan proefpersonen mogelijk is.

Ret model zal gericht zijn op jonge normotensieve volwassenen (zie

hfdst.2) en op fluctuaties van de variabelen in de circulatie en haar

regelingen rond het instelpunt van tabel 1.1.

TABEL 1.1. Instelpunt van de belangrijkste modelvariabelen

Arteriele druk l.n de systeemcirculatie P
SA

100 mmHg

Veneuze druk in de systeemcirculatie P
SV

5 mmHg

Arteriele druk in de longcirculatie PPA 15 nnnHg

Veneuze druk ,in de longcirculatie PPV 5 mmHg

Hartfrequentie f 1 Hz
3

Slagvolume V 100 cm
s

Doorbloeding(flow) van de circulatie F 6 liter/minuut.
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2. CIRC(JLATIEHODEL ZONDER BLOEDDRUKREGELINGEN

2.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk ontwikkelen we een model van de bloedsomloop van de

mens, voorlopig zonder bloeddrukregelingen, die afzonderlijk in hoofd

stuk 3 besproken worden. De parameterkeuze voor het model is zoveel

mogelijk geldig voor jonge volwassenen. Hiervoor zijn twee redenen. De

proeven in het fluctuatieonderzoek (Settels, 1980; van Esch,1980), die

we met dit model hopen te verklaren, zijn voornamelijk op jonge volwas

senen uitgevoerd.

De tweede reden is dat in het algemeen jonge proefdieren zijn gebruikt.

Het is waarschijnlijk dat de resultaten van deze dierexperimenten het

beste met jonge volwassenen overeen komen.

Met het model willen we onderzoeken of de laagfrequente fluctuaties

(freq. < O.15Hz), welke bij de mens waargenomen worden in de bloeddruk

en hartfrequentie, te verklaren zijn door het oscilleren of resoneren

van een of meer van de bloeddrukregelsystemen.

In deze zgn."resonance theory" (Settels, 1980) wordt ver-

ondersteld dat de frequentiecomponenten van de fluctuaties in de bloed

druk en hartfrequentie die rond de 0.1 Hz liggen, vooral door de baro

reflex worden veroorzaakt. Het model zal zich speciaal richten op fluctua

ties met een frequentie rond de 0.1 Hz en op de vraag of het vermogen

van de fluctuaties met een frequentie rond de a.1 Hz een maat kan zijn

voor de lusversterking van de baroreflex-bloeddrukregeling.

In deze modelstudie zijn we niet geinteresseerd in de pulsaties t.g.v.

de hartactie.Deze pulsaties hebben frequentiecamponenten van 1Hz en

hoger en liggen dus boven het frequentiebereik waarin wij geinteresseerd

zijn. Tijdens de verwerking van de metingen aan mensen werden deze pul

saties dan ook door een laagdoorlaatfilter met een kantelpunt bij 0.5 Hz

weggefilterd (Settels, 1980; van Esch, 1980). Het door ons te ontwikke

len model behoeft daarom niet pulserend te zijn (niet-pulsatiel).

Een aantal parameters die we nodig hebben bij het ontwikkelen van

het model zijn bij de mens nag niet in quantitatieve zin bekend. Veel

al is dit het gevolg van de zeer ingrijpende experimentele condities

die nodig zijn om die parameters te bepalen. Indien geen gegevens van

de mens bekend zijn, zal gebruik worden gemaakt van gegevens uit dier-
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experimenten,vooral uit hondenexperimenten. Een aantal van deze para

meters worden via normalisatie op het lichaamsgewicht naar de mens

omgerekend. We gebruiken in die gevallen een lichaamsgewicht van 70 kg

voor de mens.

In de volgende paragraaf worden eerst de analogieen tussen de hemo

dynamische grootheden van de bloedsomloop en de elektrische syrnbolen

die we gebruiken voor het representeren van het model, verklaard

(paL 2.2.), Daarna zal in paragraaf 2.3. het model van de bloedsom

loop zonder bloeddrukregelingen worden beschreven. Een voorlopige be

schrijving van de pompwerking van de ventrikels wordt in paragraaf

2.4. gegeven.

2.2. ANALOGIEEN

In deze studie wordt de bloedsomloop door een model weergegeven. Geko

zen is voor elektrische analogie~n van de hemodynamische variabelen,

bronnen en elementen bij de symbolische presentatie van het model.

Het model is echter een mathematisch model dat gesimuleerd wordt op

een hybride computer. Hierbij worden aIle variabelen en bronnen door

elektrische spanningen gerepresenteerd. Elementen worden op de hybride

computer door potentiometers en/of elektronische schakelingen gerepre

senteerd.

In het onderstaande schema zijn de symbolische analogieen gegeven die

wij in ons model zullen gebruiken. Tussen haakjes zijn de door ons ge

bruikte eenheden aangegeven en achter de dubbele punt de symbolen.

De laatste kolom toont h~ tekensymbool dat in de schema's gebruikt

zal worden.

Overzicht van de gebruikte analogieen.

Type Hemodynamica Elektriciteitsleer Teken syrnbool

"Over" variabele Druk . P Spanning . V H. .
0 [nnnHg] [V]

"Door" variabele Volumestroom} 'F Stroom : I
~D Fl0'j' _) . [A]

[ern sec ]

O-bron Drukbron : P Spanningsbron : V ep:p[nnnHg] [V]
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Type hemodynamiea Elektrieiteitsleer Teken symbool

])-bron Volumestr: bron1:F Stroombron : I #Flow bran· rA]
[em3 sec-I]

--
In.dt-element Volume : V Lading : q ¢v *

[em3] [Coulomb]

nissipatii,e- StrominBsweerst.:R Weerstand : R R
element D [mmHg sec em-3 ] [ohm] -c::::J-

a-element Compliantie : C Capaciteit : e -LcID.dt 3 -I -I
-0--- [em .mmHg ] [eoulomb.V ] I

D-element Inentantie : L Zelfinduetie : L L
a/dD [mmHg sec 2 -3 -I ~

dt em ] [V sec A ]

*Het tekensymbool van de lading q en het volume V is niet genormaliseerd.

Een regelbaar element of bran geven we aan met een pijl door het betref

fende symhool. Een regelhare weerstand wordt bijvoorbeeld aangegeven

door: ---¢-
Elementen kunnen bovendien lineair of niet-lineair zijn. Bij een niet

lineair element bestaat er een vaste niet-lineaire relatie tussen de

over-variabele en de door-variabele. Het niet-lineair zijn van een

element geven we aan met het symbool~. Het symbool voor een niet

lineaire eompliantie wordt dan ~.

In het nu volgende gedeelte worden 2 eigensehappen van de bloedvaten

besehreven, namelijk:

- het statisehe druk-volume verband

- het spanningsverminderingsfenomeen (stress-relaxation).

Hierhij zal aangegeven worden op welke wijze deze eigensehappen in

het model verwerkt kunnen worden.

(stressed)

instelpunt van het volume

instelpunt van de druk

ongerekt volume (unstressed)

V
o

V
u

V =gerekt volume
str. . _ tJ.V

Comp1ant1e C = ~

p
o

volume:

V

~P
p
o

Figuur 2.1. toont het gestileerde statisehe druk-volumeverband van

een bloedvat
druk:
p

Vu va
_Ysff-.

Figuur 2.1.:Gestileerd statisehe druk-volume-verband van een bloedvat.
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De compliantie definieren we in ons model als ~~ rond een gekozen

instelpunt.

Ret te ontwikkelen model wordt gebruikt voor simulatie van fluctuaties

rond een instelpunt. Rierbij zullen de drukken in de verschillende

bloedvaten altijd groter zijn dan nul. De waarden van de ongerekte

volumina zijn daardoor niet belangrijk voor ons model. In het model

nemen we daarom in het algemeen aIleen de gerekte volumina van de

bloedvaten op.

Ret spanningsverminderingsfenomeen (stress-relaxation) 1S een uiting

van de visco-elastische vaatwand eigenschappen. Indien we van een

afgesloten bloedvat, waarin de druk groter dan nul is, het volume

stapvormig vergroten, zal de druk eerst stapvormig stijgen, om daarna

exponentieel af te nemen tot een eindwaarde die in het algemeen bo

ven de aanvangswaarde juist voor de volumestap zal liggen. De expo

nentiele afname is het (wand)spanningsverminderingsfenomeen. Ret

wordt bij aIle bloedvaten in meer of mindere mate waargenomen.

druk
p

tijd'----"""""T-----------

t o
tijdstip waarop het
volume stapvormig
wordt vergroot.

Figuur 2.2.: Drukverloop in een bloedvat waarvan het
volume stapvormig wordt vergroot.

Ret mechanische model voor deze visco-elastische vaatwandeigenschap

en zijn electrische analogon wordt in figuur 2.3. getoond.

De Laplace-getransformeerde van de druk-volume-relatie van een bloed

vat volgens figuur 2.3. is:

P(s)
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F
•

p

Figuur Z.3.: Mechanisch (links) resp. electrisch model van
de frequentie afhankelijke visco-elastische com
pliantie van een bloedvat. Het mechanische model
bestaat uit veren en visceuze dempers t het elec
trische model uit complianties en weerstanden
(Wesseling e.a. 1973).

Voor het drukverloop 1n het frequentiedomein na een volumes tap ~V

geldt:

met:

v
pet) =...5l.. +

C
•• 1

t = t1]d

V = volume van t < a
o

a
j

= C
j

fC
Z

a Z= C
1

fC
3

T2= RZCZ
T3= R

3
C3

Het aantal Maxwell-secties dat minimaal nodig is voor modellering

van een bloedvat is mede afhankelijk van het frequentiebereik waar

voor het model moet gelden.

Drukken in de hemodynamica en spanningen in de electriciteitsleer

worden gedefinieerd t.a.v. een referentiepunt. Veelal kennen we aan

dit referentiepunt het nul-niveau toe. Als referentiepunt (drukniveau

= nul) in de hemodynamica wordt het niveau van de tricuspidaalklep

(tussen rechter atrium en rechter ventrikel) gebruikt.

In het model geven we het drukniveau nul aan met het symbool: ~.
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2.3. BLOEDSOMLOOP

PULMONARY CIRCULATION

Een van de mogelijke functionele

indelingen van de bloedsomloop is:

( hart- en vaatstelsel)

linker en rechter harthelft

systeemcirculatie

longcirculatie

SYSTEMIC CIRCULATION

Figuur 2.4.: Voorstelling van de bloedsomloop.

Het rechter atrium staat in open verbinding met de vena cava, het

linker met de pulmonair venen.

'''e verwaarlozen de pompwerking van de atria en kunnen deze dan model

leren als extra complianties in de veneuze systemen.

Het door ons te ontwikkelen model splitsen we op in:

systeemcirculatie (inclusief het rechteratrium)

longcirculatie (inclusief het linker atrium)

- beide ventrikels.

Het modelleren van de systeemcirculatie en de longcirculatie wordt

behandeld in de secties 2.3.1. en 2.3.2. De pompwerking van de

ventrikels zal pas in paragraaf 3.3. aan de orde komen. Voorlopig

denken we ons de beide ventrikels als regelbare volumestroombronnen

(zie 2.4.).

2.3. I. Systeemcirculatie

Met ons model simuleren we een niet-pulserende bloedsomloop (zie 2.1.);

we beschouwen aIleen de stationaire instelling (D.C.-instelling)

en fluctuaties met lage frequenties « 0.5 Hz).

Modellen van de systeemcirculatie die voor deze toepassing worden

gebruikt zijn, o.a.:
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~=

PSA=
P =

RA
CSA=
C

SV
=

C =
H

RAV=

R
systeem arteriele druk

rechter atrium druk

compliantie v.d. systeem arterien

compliantie v.d. systeem venen

compliantie v.h.rechter atrium

stromingsweerstand tussen het
arteriele en veneuze systeem.

stromingsweerstand van het
veneuze systeem.

Figuur 2.5.: Model van de systeemcirculatie
volgens Guyton (1963).

R

h_CSA_TCsV

R
per stromingsweerstand tussen het

arteriele en veneuze systeem.

Figuur 2.6.: Hodel van de systeemcirculatie
volgens Grodins (1963)

Wij zullen het model van Grodins gebruiken om de volgende 2 redenen.

Het model is eenvoudig, hierdoor is beter te begrijpen wat er in het

circulatiemodel gebeurt. Door de eenvoud is het ook met weinig ele

menten op de analoge computer te programmeren. Dit is belangrijk in

verband met de beperkte capaciteit van de analoge computer. Een an

dere reden is dat Shoukas & Sagawa(197I,1973) dit model gebruikten

bij de analyse van hun hondenexperimenten. De parameterkeuze in ons

model is in belangrijke mate op de resultaten van deze experimenten

gebaseerd.

Door intrathoracale drukvariaties treden, met name in het veneuze

systeem, bloedvolumeverschuivingen op tussen het intra- en extratho

racale deel van de bloedsomloop. Doordat wij het veneuze systeem als

een compliantie modelleren, kunnen we deze bloedvolumeverschuiving

niet correct in het model simuleren. Het model is daarmee niet ge

schikt voor simulatie van situaties waarin de intrathoracale drukva

riatie een belangrijke rol speelt. Twee van deze situaties zijn:

- de ademhaling

- de Valsalva-manoeuvre.

In het nu volgende zullen we de 3 componenten van het systeemcircu

latiemodel 'behandelen.
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De stromingsUJeerstand R in het model (Fig.2.6.) wordt voornamelijkper
gevormd door de arteriolen, de eapillairen en de venulen. De stromings-

weerstand voldoet aan de vergelijking

Rper
P

SA = systeem-arteriele druk

P
SV

systeern.-veneuze druk

F = volumestroom

Bij de in ons model gekozen instelwaarden van PSA = 100 [mmHg],
3 -IPSV = 5 [mmHg] en F = 100 [em .see ], bedraagt de stromingsweerstand

-3R = 0.95 [mmHg. em .see].per

De compliantie C
SA

representeert de eompliantie van het totale arteriele

systeem. Deze viseo-elastisehe eompliantie blijkt o.a.afhankelijk van:

- druk

- leeftijd

- sexe

- spiertonus

De eompliantie van het arteriele systeem blijkt zeer sterk druk-afhanke

lijk te zijn. Daarom modelleren we de arteriele eompliantie als een

druk-volume-verband. Het gekozen verband volgens figuur 2.7. geldt voor

normale personen tussen de 30 en 40 jaar.

~A 1
mmHg

200

100

100

SYSTEEM ARTERIE

200

Figuur 2.7.: Statiseh druk-volume-verband van de systeem
arterien van een gezande persoon van 30-40 jaar.
(Langewouters, unpublished). PSA = arteriele druk,
VSA = gerekt arterieel volume.

str



model van Gauer (1972)
3 -I

I[cm .mmHg ].

In ons model geldt een gemiddelde arteriele druk van 100 mmHg. De com

pliantie CSA van het gekozen druk-volume-verband bedraagt dan I.S[cm3rrnnHg- l ]

Deze waarde komt redelijk overeen met enkele andere in de literatuur

in hun model van degenoemde waarden. Beneken & de Wit (1967) gebruiken
3 -Ibloedsomloop een CSA ~ 1.6 [em .rrnnHg ]. In het

is de CSA voor een lichaamsgewicht van 70 kg: ~

Het spanningsverminderingsfenomeen (stress-relaxatie), zoals in par. 2.3.

beschreven is, is door Langewouters e.a. (1978) onderzocht bij de mense

lijke aorta in vitro. Als we veronderstellen dat de resultaten van dit

onderzoek gelden voor het gehele arteri~le systeem, waarin we fluctua-

ties in de orde groette van XlmmHg beschouwen, dan zal voor j onge vol

wassenen het spanningsverminderingsfenomeen ongeveer 10% zijn(zie fig.2.8.) ,

dit verwaarlozen we in ons model.

De arteriele compliantie CSA modelleren we dus aIleen door zijn sta

tisch druk-volume-verband volgens figuur 2.7.

Iralr'rWL'~
".rsI.• """'._.•

.l,~ lI:e.l_.........,. , .

/.A..--.

"

'lIIlflJtISTfl"!
NS0Oo511. '~.l••

r--- ...,. - - ......----

UpRESStf~F IMI;"'Hl~J .. ,>4

I
=j
~ j

I

OU,''''''.'W;'O'';.i_
•l~"""'·""\",u., II

Figuur 2.8.: Vet) = C1.P.U(t){1 - b] .exp(-t!Tl)- b2.exp(-t!T2)}
P = drukstap.
Tydconstante T1(0) en T2 (*) en de bijbehorende
coefficienten bl(O) en b 2 (*) als functie van de
druk(positieve drukstap) voor een segment van de
aorta. Links voor een 30-jarige vrouw, rechts
voor een 68-jarige man (Langewouters, 1978).

De compliantie CSV representeert de compliantie van het totale veneuze

systeem inclusief het rechter atrium. Over deze compliantie is veel min

der bekend dan over de arteriele compliantie CSA. In de literatuur wordt

de veneuze compliantie vaak opgegeven per kilogram lichaamsgewicht van

de persoon of het dier waaraan gemeten is. Als we dergelijke gegevens in

onze studie gebruiken, nemen we een lichaamsgewicht van 70 kg. aan.
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Het gedrag van de systeem veneuze compliantie C
SV

zullen we in 2 delen

s pI its en, n. 1 •

- het statische druk-volume-verband

- het visco-elastische effect (spanningsverminderingsfenomeen).

Het statische druk-volume-verband van het veneuze systeem stellen we

gestileerd voor met figuur 2.1.

Bij een verandering van de lichaamshouding (zitten, liggen, staan) treedt

binnen het veneuze systeem een verplaatsing op van het bloedvolume.

Wanneer we bijvoorbeeld staan zullen de venen in de benen sterk gevuld

zijn, terwijl de venen in hogere regionen gedeeltelijk gecollabeerd zijn.

In een liggende houding zullen de beenvenen veel minder gevuld zijn.

Deze verplaatsing van bloedvolumina in het veneuze systeem beinvloedt

het druk-volume-verband van het veneuze systeem, zoals wij het model

leren. wij gaan in ons model uit van een liggend persoon.

Voor langzame veranderingen wordt de compliantie weergegeven door de

helling van het statisch druk-volume-verband.

Dehnen-Seipel e.a.(1980) maten bij patienten, aangesloten op een hartlong-
3 -Imachine, een CSV = 70 [em .nnnHg J.

In het model van Guyton dat betrekking heeft op relatief langzame ver-

d . . 11 . wordt C
SV

-- 80 [cm3 .nnnHg- 1Jan er1ngen over t1enta en m1nuten tot uren,

gebruikt.

In ons model kiezen we als compliantie voor zeer langzame verschijnselen
3 -I

eveneens CSV = 80 [em .mmHg J.

Over de drukafhankelijkheid van de compliantie C
SV

bij de mens is ons

niets bekend. We baseren ons daarom op gegevens die ontleend zijn aan

hondenexperimenten en veronderstellen dat bij Ide jonge mens hetzelfde

geldt.

Shoukas & Sagawa (1973) maten bij honden de systeem veneuze compliantie

CSV • De gemiddelde waarde van de vena cava inferior druk varieerde bij

deze experimenten van 3.5 tot 8 nnnHg. De gemeten variaties in de compli

antie CSV lagen binnen de standaard afwijking van de metingen (±9%).

John & Rothe (1978) en Diana en Shadur (1973) verrichtten metingen aan

de achterpoten van honden. Zij vonden geen significante variaties in de

veneuze compliantie van deze poten bij wijziging van de gemiddelde ve

neuze druk.
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We veronderstellen daarom dat binnen het fysiologisch bereik van de sys

teem veneuze druk Psv de compliantie C
SV

onafhankelijk is van de druk.

In ons model wordt het ongerekte volume weggelaten, zodat het statische

druk-volume-verband voor het veneuze systeem wordt:

=gerekt systeem veneus volume

= systeem veneuze druk

systeem veneuse compliantie
voor langzame

1
veranderingen

80 [cm3 .nnnHg- ]

Het visco-elastisch effect in het venffize systeem is voor zover wij dat

hebben kunnen nagaan nog niet in quantitatieve zin bij de mens beschreven.

We zullen daarom eerst de meetresultaten van dierproeven naar dit effect be

spreken en daarna veronderstellingen maken voor dit effect bij de mens.

In hondenexperimenten (Shoukas & Sagawa, 1971, 1973) is het visco-elastische

effect,of spanningsverminderingsfenomeen, gemeten. Fig. 2.9. geeft het

verloop van de druk, P
SV

' indien we het veneuze volume stapvormig vergroten

met 1 cm
3

per kg lichaamsgewicht. De meetpunten zijn het gemiddelde van expe

rimenten aan 13 honden bij verschillende waarden voor de gemiddelde veneuze

druk.

druk:P
(mmHg)

1,0

0,5

+ meetpunten van
Shoukas & Sagawa
(1975)

best passende
e - macht.

60
Lo-----,---....----__-ri ~,-----.. t ij d

120 180 (sec)

Figuur 2.9.: Drukverlgop in het veneuze systeem na een volumestap
van I em per kilogram lichaamsgewicht in het veneuze
systeem.
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Met een Marquardt-algoritme is door de meetpllnten een funetie met een

e-maeht gelegd. Om~erekend naar een lichaamsgewieht van 70 kg verloopt de

veneuze druk na een stapvormige veneuze volumeverandering volgens:

-3 -3 }
~PSV(t) = ~VSV.U(t). {7.10 + 7.9.10 * exp(-t/T)

met:

t tijd (sec.)

~Vsv volume 3veneuze stap (em)

~PSV drukverandering (mmHg)

T = t ij deans t ante = 27 sec.

De viseo-elastische eompliantie CSV is hierdoor gemodelleerd met

een Maxwell-seetie volgens figuur 2.3.

Voor langzame voluneveranderingen T » T geldt:

De veneuze eompliantie C
SV

voor langzame veranderingen bedraagt volgens
, 3 -I

bovenstaande formule 143 [em .mmHg ]Dit is veel grater dan we in het

voorgaande voor de mens uit de literatuur hebben gevonden. He gebruiken

daarom aIleen de tijdeonstante T en de orde-grootte van de eoeffieient

verhouding. maar niet de absolute waarde van de eompliantie.

Voor langzame veranderingen (T » T) gebruiken we als eompliantie

CSv(traag) = 80 [e~3.mmHg-I]. Voor snelle veranderingen (T « T) kie

zen we voor de eompliantie CSv(snel) = 30 [em3 .mmHg- I ]. Dit is gedaan am

aan te sluiten bij eerdere voorlopige simulaties op modellen zander het

veneuze viseo-elastisehe effect, waarbij de (dynamisehe en de statisehe)

eompliantie ~30 was. Op grand van de eoeffieientverhouding uit het

hondenexperiment zOllden we een eompliantie CSV(snel) = 37 krijgen.

De gekozen viseo-elastisehe eompliantie voldoet aan de onderstaande

formule (Fig. 2.10).

I I
~VSv·U(t) * {SO + 48 exp.(-t/30)}

met:

veneuze volume stapgrootte

veneuze drukverandering
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Csv = veneuze eompliantie

CSV(traag) = CI
-I

CSV(snel) =(I/CI + I/C2)

+ C1

80
3 -I

CI em .nunHg

Psv C2 48
3 -I

em .nunHg
C2

R2 5/8 -3
nnnHg. em sec

p = systeem veneuze druk
SV

Fi[';llur 2.10.: Model van de systeem
veneuze eompliantie C

SV

Figuur 2.11. toont het ontwikkelde model van de systeem eireulatie zonder

regelingen.
R er

+

F RV

C1 +

C SV

PSV

C2 R2

volumestroom van het arteriele naar het veneuze stelsel.

Psv veneuze druk

CSA arteriele eompliande

Cl, C2, R2 = viseo-elastisehe veneuze eompliantie CSV

R = stromingsweerstandper
~ arteriele volumestroom

F
R

FRV = volumestroom naar reehter ventrikel.

Figuur 2.11.: Nodel van de systeemeireulatie zonder regelingen.



- 18 -

Ret volume in het arteriele systeem VSA
t

VSA(t) = J (F SA - FR)dt + VSA(O)
o

Ret veneuze volume V
SV

voldoet aan:

t

VSV(t) = J(FR - FRV)dt + VSV(O)
o

2.3.2. Longcirculatie

voldoet aan:

Over de longcirculatie is minder bekend dan over de systeemcirculatie.

Dit vindt zijn weerslag in de onzekerheden in het te ontwikkelen model.

Voor de longcirculatie gebruiken we het eenvoudige model dat reeds

eerder gebruikt is door Grodins (1963) en Beneken (1965) (zie fig.

2.12.), en waarvan door Shoukas (1975) is aangetoond dat het goed voldoet.

Rpulrn
PPA arteriele druk

0 I 0

I Ipp;I I;
Ppv ve ne uze druk

rCpA r Cpv CpA arteriele compliantie

Cpv veneuze compliantie

0 0 R stromingsweerstandpulm
=

v.d. longcirculatie

Figuur 2.12.: Model van de longcirculatie zonder regelingen.

De waarde van de 3 componenten van het model zullen in het nu volgen

de worden benaderd.

Pulmonah>e strorrdngsz,werstand R wordt, in tegenstelling tot watpuZm
Beneken (1965) en Grodins(1963) in hun model gebruikten, niet altijd

als zuivere stromingsweerstand beschouwd. In het volgende zal eerst

een hondenexperiment beschreven worden, waaruit een ander model voor

de stromingsweerstand valt af te leiden. Daarna zal toegelicht worden

waarom we in ons model toch een zuivere stromingsweerstand handhaven.

Kadowitz en Ryman (1973) voerden bij genarcotiseerde honden experi

menten uit aan de longcirculatie. Rierbij werd de volumestroom door

de longcirculatie met een pomp verhoogd tot 5 maal de normale waarde,

waarbij het drukverschil PpA-PPV over de longcirculatie slechts toenam

met een factor 1.5. Als de longcirculatie een zuivere stromingsweerstand
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had, zou ook het drukverschil PpA - PPV met een factor 5 zijn toege

nomen. Dit gedrag van de longcirculatie kunnen we als een niet lineaire

"stromingsweerstand" opvatten, in model te brengen als een seriescha

keling van een zenerdiode en zuivere weerstand.(zie Fig. 2.13.).

Figuur 2.13.: Niet-lineaire stromingsweerstand. Electrisch
analogon (links) en het volumestroom-druk
verband.

Om 3 redenen nemen we 1n ons model toch een zuivere weerstand als

"stromingsweerstand".

De veranderingen in de longdoorstroming in het experiment van Kado

witz en Hyndman waren vele malen groter dan de fluctuaties die wij

in ons model zullen toelaten. Mogelijk treden bij deze zeer grote

doorstromingen regelmechanismen op die voor ons niet van belang zijn.

De tweede reden is dat het model volgens figuur 2.12. aansluit bij de

tweepoort-analyse methode welke Shoukas (1975) gebruikte om de long

complianties bij honden te bepalen. Deze gegevens van Shoukas willen

wij gebruiken om de verhouding tussen de arteriele compliantie, CpA'

en de veneuze compliant ie, CpV ' te bepalen.

Ten slotte zijn modelsimulaties uitgevoerd met als model voor de

stromingsweerstand:

a) een zuivere weerstand R
pulm

b) een zenerdiode in serie met een (kleinere) zuivere weerstand.



- 20 -

Bij deze simulaties werden fluctuaties gegenereerd door de perifere

weerstand R (zie fig.2.12.) sinusvorrnig te moduleren. De ampli-per
tude van deze modulatie bedroeg 5% van de gemiddelde waarde en de

frequenties werden gekozen in het voor ons belangrijke gebied rand de

0.1 Hz. Vit de resultaten bleek dat de verschillende longcirculatie

modellen geen merkbare invloed hadden op de systeem-arteriele druk

PSA en op de hartfrequentie f.

Om de bovengenoemde redenen modelleren we de longcirculatie met een

zuivere stromingsweerstand. De waarde voor de stromingsweerstand, Rpulm'
voIgt uit de gekozen instelwaarden voor de drukken en de volume-

stroom.

Gekozen instelling van de longcirculatie:

arteriele druk PPA 15 mmHg

veneuze druk PPV 5 mmHg
3 -Ivolumestroom F 100 cm .sec

stromingsweerstand R
pulm

-3O. I [mmH.g. cm •sec]

Gegevens over de compUantie van de longcirculatie zqn spaarzaam.

O k d d 1·· . 1· °d d f·· d 1 !J.V Eo war t e comp 1ant1e, C, n1et a t1] ge e 1n1eer a s !J.p. en
Vdefinitie als C = - is voor ons model niet bruikbaar daar wij aIleen
P

geinteresseerd zijn in de gerekte volumina en niet in de totale volu-

mina.

De bepaling van de arteriele en veneuze complianties CpA en Cpv
zal in 2 fasen geschieden. Eerst zullen we de verhouding tussen

deze 2 complianties bepalen. De waarden van de afzonderlijke compli

anties volgen dan uit een vergelijking van de totale longcompliantie

Cpulm' met de systeem veneuze compliantie CSV•

De complianties CpA en Cpv hebben in de verschi.llende uit de lite

ratuur bekende modellen, nogal verschillende waarden. In het model

van Beneken en de Wit (1967) geldt: CpA:CpV ~ 1:2. Rideout en Katra

(1969) maakten een modelstudie over de longcirculatie. Dit model be

staat uit meerdere complianties en stromingsweerstanden. Vereenvou

diging van hun model tot dat van ons leidt tot: CpA:CpV ~ 7:2. Voor de

keuze van onze verhouding tussen de veneuze en arteriele compliantie

maken we nu gebruik van de resultaten van hondenexperimenten van

Shoukas (1975). Het interessante van dit onderzoek is dat op de meet

resultaten tweepoort-analyse is toegepast volgens een model gelijk aan
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het onze (Fig. 2.13.). Hierbij is tevens een eompliantie voor de

totale lon8eireulatie gedefinieerd, vo18ens:

C
pulm t:.V

pulm
volumetoename van het long
vaatbed

toename van de long veneuze
druk

Deze eompliantie C 1 is iets grater dan de sam van de arteriele enpu m
veneuze eompliantie CpA en CpV ' De resultaten van de tweepoort-ana-

lyse bij honden zijn:

0.33

O. 18

= 0.12

3 -I
[em .nnnHg ]

3 -I
[em .nnnHg ]

3 -I
[etll •nnnHg ]

In ons model kiezen we nu voorlopig CpA : CpV = 3 : 2.

Deze verhouding ligt tussen de eerder genoemde verhoudingen bij Beneken

en de Wit en bij Rideout en Katra.

Bij de hond geldt op grond van de bovengenoemde resultaten

Cpulm ~ CpA + CpV ' We veronderstellen nu dat dit ook bij de mens

geldt. Daarmee kunnen we een vergelijking maken voor waarden die aan

de verhouding C Ie in de literatuur worden gegeven.
pulm systeem veneus

Dehner-Seipel e.a. (1980) vinden bij patienten, aangesloten op een

hartlongmaehine, een verhouding tussen de totale longeompliantie

Cpulm en de systeem veneuze eompliantie C
SV

van: C
pulm

: CSV ~ 1:1.

Deze waarde wijkt sterk af van andere in de literatuur voorkomende

7.

7.

6

C '\.·2SV-

CSV~I

CSV~I

C
pulm

C
pulm

Csv = 1 : 5. Hiermee komt

16 [em3 .nnnHg- 1
]

we voorlopig C 1pu m

eompliantie CloPpu m

waarden. Mogelijk is dit een gevolg van de situatie waaronder de

metingen zijn verrieht (hartlongmaehine).

Beneken en de Hi t (1967) gebruikten in hun mode 1: C
pulm

Het model van Guyton (1963b) geeft:

Bij honden 1S door Shoukas(1975) een verhouding:

gemeten.

In ons model kiezen

de totale pulmonair

Met de verhouding die Shoukas vond bij honden kunnen we uit deze to

tale longeompliantie, Cpulm ' de arteriele eompliantie CpA en de ve

neuze eompliantie CpV berekenen.
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We vinden: arteriele eompliantie CpA

veneuze eompliantie CpV

8.8

5.9

3 -I
[em .nnnHg ]

3 -I
[ern •nnnHg ]

In het model is het linkeratrium opgevat als een compliant deel van

het longveneuze systeem. Dit verrekenen we globaal in de veneuze

eompliantie CpV • Voor het definitieve ~odel kiezen we dan:
3 -1

CpA = CpV = 9 fern .nnnHg ]

Over viseo-elastisehe eigensehappen en drukafhankelijke eomplianties

in de longeireulatie zijn ons geen studies bekend. We zullen het

daarom niet opnemen in ons model van de longeireulatie.

Figuur 2.14. toont het definitieve model van de longeireulatie

met de gekozen elementwaarden.

~A Rpulm

Pp~ v-[_"_!_CP_A_I__I~~!c~ tv

arteriele bloedstroom
arteriele druk
veneuze druk
arteriele eompliantie
veneuze eompliantie
stromingsweerstand
van de longen

PPA = 15 mmHg
PPV 5 nnnH§ -1
FpA lOa em .ses -I
CpA CpV = 9 em .~g

R = 0.1 mrnHg.em sec.pulm

Figuur 2.14. Model van de longeireulatie zonder regelingen.

Een indicate of de pulmonaire arteriele eompliantie CpA de juiste orde

grootte heeft, kunnen we verkrijgen uit een vergelijking van de druk

golf in de pulmonair arterie en in de aorta. De amplitude van deze

drukgolf P 1 wordt bij benadering bepaald door het slagvolume Vspu s
en de arteriele eompliantie CA.

Vs
PpuIs :c- .

A

De slagvolumina links en reehts zijn gemiddeld nagenoeg gelijk.

Daarom ge Id t:

PSApuls
P ~v

PApuls C
PA



met: P
SApuls

PPApuls

- LJ -

drukgolfamplitude 1n de aorta

drukgolfamplitude in de pulmonair arterien.

PSAsystole
longarte-

De systeem arteriele compliantie C
SA

1S tamelijk nauwkeurig bekend.

De amplitude van beide drukgolven is dan een schatting voor de

pulmonair arteriele compliantie CpA te maken.

In de aorta vinden we een drukgolfamplitude PSApuis =
PSAd " t I van ~ 40 mmHg. De drukgolfamplitude un de1as 0 e -
rien PPApuis ~ 5 rnmHg (Kory e.a., 1965).

Deze resultaten bij elkaar leiden tot een schatting voor de pulmo

nair arteriele compliantie, CpA' van ~ 12 cm3.mmHg- l
. Hieruit blijkt

dat de door ons gekozen waarde van 9 de goede orde grootte heeft.

2.4. VOORLOPIG HARTMODEL

De linker- en rechter harthelft (in ons model aIleen de ventrikels)

pompen het bloed van de longvenen naar de aorta resp. van de vena

cava naar de longarterie. In ons model stellen we dit voor met twee

regelbare volumestroombronnen. Een uitgebreide beschrijving van deze

regelbare bronnen wordt in paragraaf 3.3. gegeven. Voorlopig beschrij

ven we de pompwerking met een relatie tussen de veneuze druk PSV
en de ventrikel-output F, zoals die bij honden gemeten is (Sovenoff

1955; Crowell, 1962; Stone, 1963). De schaalwaarden passen we aan

aan ons model. De instel- of rustwaarde van de veneuze druk kiezen
"" "" 3 -I (" F" 2 IS )we b1] 5 mmHg en van de volumestroom F b1] 100 cm .sec Z1e 19.. ••

De pompkarakterisering staat in de literatuur bekend onder de naam

"Ventricular Output Curve" (Guy ton, 1963).

2.5. SAMENVATTING

In dit hoofdstuk 1S een model voor de bloedsomloop zonder regelingen

gepresenteerd en geargumenteerd.

De bloedsomloop hebben we opgesplitst in:

- de systeemcirculatie

- de longcirculatie

- de beide ventrikels.
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.__----RV_____----LV

~V
--~-__::!----.......------....._---___,r____.sv

5 10 15 20 (mmHg)

100

f[Vt~

200 lc.', ~IIC·· )

Figuur 2.15.: Volumestroom F van de ventrikels. als
functie van de veneuze druk.

Sectie 2.3.1. beschrijft de systeemcirculatie. Het model hiervan

bevat drie elementen:

- nietlineaire arteriele compliantie CSA

- visco-elastische veneuze compliantie C
SV

stromingsweerstand R 1pu m
Een voorlopige beschrijving van de pompwerking van het hart is in

paragraaf 2.4. gegeven.

Figuur 2.16. toont het circulatie-model zonder regelingen. Tabel

2.1. geeft een verklaring van de gebruikte afkortingen en de geko-

zen rustwaarden.

In de literatuur wordt het begrip mean circulatory filling pressure

(MCP~ gebruikt. Dit is de druk in het vaatstelsel als het hart plot

seling stopt met pompen en de druk overal gelijk geworden is en is gelijk

aan het quotient van het totale gerekte volume en de som van de com

plianties. In ons model geldt:

M.C.FoP.
V

SA
+ V

SV
+ VpA + VpV

C +C +C +C
SA SV(traag) PA PV

853
15 + 80 + 9 + 9 8.57 nnnHg.

Dit is iets hoger dan de in de literatuur veel voorkomende waarde

van ~ 7 mnttlg (Guyton. 1963).Men dient hierbij te bedenken dat de schRttin

gen van sommige complianties nogal ruw zijn. en dus misschien nog iets aan

de lage kant en/of de volumina aan de hoge kant.



Figuur 2.16.: Circulatiemodel zonder bloeddrukregelingen.
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TABEL 2. I.

Circulatil'l\loJpl zander regl'lin~en

Verklaring van de in figuur 2.16. gebruikte afkortingen en gekozen

rustwaarden.

Cireulatie Symbool Naam Rustwaarde
deel

P
SA arteriele druk 100 nnnHg

syst.eire. PSV veneuze druk 5 nnnHg
5 3 -I . .CSA arteriele eompliantie I. ern .mmHg b1J PSA=IOO nnnHg

(niet-lineair, zie £1g.2.7.)

CSV veneuze eompliantie snelle variaties:Csv~30em;.rnmHg=~

} CSV

langz. variaties:CSV~80em .rnrnHg

CI 80
3 -I

ern .nnnHg

C2 48
3 -I

ern .nnnHg

R3 5/8 rnmHg.see.em-3

R perifere weerstand 0.95
-3

nnnHg.see.emper
3VSA gerekte art.volume 273 ern
3

VSV gerekte ven.volume 400 em

PPA arteriele d ruk IS nunHg

Longeireul. PpV veneuze druk 5 nnnHg

CpA arteriele eompliantie 9
3 -I

em .rnmHg

CpV veneuze compliantie 9
3 -I

ern .nnnHg

R longstromingsweerst. O. I nnnHg.see.em-3
pulm 3VpA gerekt art.volume 135 cm

VpV gerekt ven.volume 45 3ern

F
LV linker 100 3 -I

bij Pr.V=5 nnnHgventr.output ern .see

ventrikels (niet lineair zie Fig.2.15)

F
RV reehter ventr.output 100 3 -I

bij PSV=5 rranHgem .see
(niet lineair zie F1g.2.I5)

V totaal gerekt volume 853 3cm
Totaal

tot
M.C.F.P Mean circulatory

filling pressure 8.57 nnnHg
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3. BLOEDDRUKREGELINGEN

Voor een goede doorbloeding van de verschillende vaatbedden is het nood

zakelijk dat de arteriele druk PSA in de systeemcirculatie voortdurend

voldoende haag is en redelijk stabiel. Een te hoge bloeddruk heeft name

lijk op den duur schadelijke gevolgen voor het lichaam en is daarom on

gewenst(Hollander, 1976).

Bloeddrukregelingen zijn in het lichaam aanwezig am de arteriele druk PSA
op een zeker niveau in te stellen, afhankelijk van o.a.:

- activiteitsniveau (inspanning, spijsvertering)

- anticipatie op een rnogelijk komende actie (defense reaction).

De regelingen dienen tevens voor het onderdrukken van storingen ten ge

volge van:

veranderingen in de lichaamshouding

- bloedvolume-veranderingen

- perifere weerstandsveranderingen.

In dit hoofdstuk zullen we de bloeddrukregelingen karakteriseren. De ver

schillende bloeddrukregelingen worden in paragraaf 3.1. besproken en er

zal beargumenteerd worden welke regelingen voor onze toepassing belangrijk

zijn. De baroreflex welke voor ons model belangrijk blijkt te zijn, wordt

in paragraaf 3.2. in detail besproken.Paragraaf 3.3. geeft een modelbe

schrijving van het hart en in paragraaf 3.4. wordt de bloeddrukregeling

onder invloed van de "lagedruk-receptoren" in de atria en longcirculatie,

de zgn. cardiopulmonaire-reflex behandeld. Een samenvatting van het geheel

van de hloeddrukregelingen in ons model volgt in paragraaf 3.5.

De bloeddrukregelingen zijn volgens Guyton te karakteriseren door:

- het drukbereik waarover 'ze werkzaam zijn

- de responsietijd

- de open-lus-versterking.

Het begrip open-lus-versterking is afkomstig uit de regeltheorie(zie Fig.3.].):

Lusversterking G ~ ~, met E = X - Y volgt

Y ...£..X
I+G

X referentiewaarde

Y geregelde grootheid

E foutsignaal (error)
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X E Proces .
+- G

y

Figuur 3.1.: Teruggekoppeld systeem.

Bij de bloeddrukregeling is geen referentie in de gebruikelijke zin bekend.

Het gebruik van het begrip open-lus-versterking is daardoor niet geheel

in overeenstemmin~met het gebruik ervan in de regeltheorie. Wij gebrui

ken het begrip open-lus-versterking Om aan te geven in welke mate de ver

schillende bloeddrukregelingen verstoringen in de arteriele bloeddruk

kunnen reduceren. Dit zal mede afhankelijk zijn van de frequentieinhoud

van de verstoringen wegens de frequentie-afhankelijkheid van de open-lus

versterking G(s).

Een regeling met een hoge open-lus-versterking zal een verstoring in de

arteriele bloeddruk sterker reduceren dan een regeling met een lage open

lus-versterking.

3. I. OVERZICHT VAN DE BLOEDDRUKREGELINGEN

Guyton e.a.(1972) geven een overzicht van de verschillende bloeddruk

regelingen. In figuur 3.2. wordt de statische lusversterking van ~e

regelingen als functie van de arteriele druk getoond. De

regelingen blijken een bepaald drukbereik te hebben waarover ze werkzaam

zijn. Renal- body fluids pressure conI ral

200 225

Oo,o,eclpt."

c. pIUo" f1"!. •.."

100 125 150 175

ARTERIAL PRESSURE (mmHg 1
Figuur 3.2.: Statische lusversterking van de verschillende

bloeddrukregelingen als functie van de arteriele
druk(Guyton, 1972) .De onderbrolten lijnen zijn hypothetisch.
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De baroreceptorregeling is gevoelig rand normale bloeddrukwaarden

(~ lOa mnUlg). De CNS ischaemie tesponsie, de chemoreceptor-regeling en

1n mindere mate de renine-angiotensine-vasoconstrictie vormen een be

langrijke beveiliging tegen een te lage bloeddruk. De capillaire vloei

stof-uitwisseling, de stress relaxatie en de aldosteron -regeling zijn

oVer een zeer groat bereik van de arteriele bloeddruk werkzaam, zij

het met een relatief lage lusversterking.

Ret dynamische gedrag van de bloeddrukregelingen blijkt uit figuur 3.3.

Ret toont de lusversterking van de regelingen als functie van de tijd,

na het aanbrengeri van een stapvormige drukverandering, waarbij voor

iedere regeling steeds het optimale drukniveau is gekozen, dus waar de

statische lusversterking maximaal is.

1
~w II

~~ \0
~(J') 9 IOw
<1:0::
~o..

8 !
W...J 7 ,
W<l:
u..::i: ii= .

0.. 5 ;;.
0

~
4 t<I: 3 "..
Z ;....

o 15 30 I 2 4 8 1632 1 2 4 8 161 2 4 8 16····
____~'-v-"~

Second. Minutes Houra Day.

TIME AFTER SUDDEN CHANGE IN PRESSURE

Figuur 3.3.: Tijdsverloop van de maximale lusversterking
v.d. verschillende bloeddrukregelingen na een
stapvormige arteriele bloeddrukwijziging. De
onderbroken lijnen zijn hypothetisch (Guyton er,a.1972)

De baroreceptorregeling blijkt de snelste te zijn. In het tijdsbestek

van seconden tot ongeveer I uur hebben aIleen de CNS ischaemie-res

ponsie, de baroreceptor- en de chemoreceptor-regeling een relatief

grate lusversterking. De lusversterking van deze drie regelingen ne.emt

na een uur sterk af. In het tijdsbestek van enkele uren zijn de meeste

regelingen werkzaam. Op lange termijn, na ongeveer 10 uur, zal de inte

grerende bloeddrukregeling door de nier-excretie gaan overheersen en

het bloeddrukniveau gaan bepalen.
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Ons model is bedoeld om de situatie rond de normale arteriele bloeddruk

(~ 100 mmHg) weer te geven, terwijl in het tijdsdomein perioden van I

seconde tot ~ I uur belangrijk zijn, aangezien het frequentiebereik

van de fluctuatiespectra globaal van 0.005 to 0.5 Hz loopt.

In de onderstaande tabel staan de verschillende regelingen en de reden

waarom ze al of niet in ons model zijn opgenomen.

Regeling Opname in
het model

CNS ischaemieresponsie nee

Chemoreceptorregeling nee

Baroreceptor-regeling ja

Reden voor het al of niet opnemen.

werkt bij lagere druk dan normaal

idem; heeft bij de normale druk een
relatief lage lusversterking

heeft rond de normale druk de hoogste
lusversterking en is in het tijdsdo
mein van I sec. tot enkele uren werkzaam

Stressrelaxatie

Renine angiotensine
vasoconstrictie

Capillaire vloeistof
uitwisseling

Aldosteron -regeling

Nier-excretie

ja

nee

nee

nee

nee

Heeft rand de normale druk en in het
tijdsdomein vanaf enkele minuten een
redelijke lusversterking.

werkt langzaam(tijdsvertraging van ~3

minuten en tijdsconstante van ~ 5 min.) en
heeft rond de normale druk een relatief
lage lusversterking.

werkt langzaam(tijdsvertraging ~IO min.
en tijdconstante ~1.5 uur) en heeft rond
de normale druk een relatief hoge lus
versterking.

werkt zeer langzaam(tijdsvertraging ~2

uur en tijdconstante ~2 dagen)

werkt integrerend en daardoor veel te
langzaam.

Stress-relaxatie is het zgn. spanningsverminderingsfenomeen en is reeds

in paragraaf 2.2. behandeld. In ons model hebben we, op basis van honde

experimenten, gekozen voor een tijdconstante van 30 seconden. Guyton e.a.

(1972c) gebruiken in hun model een tijdconstante van 30 minuten, dit vin

den we oak terug in figuur 3.3. In werkelijkheid zullen meerdere tijdcon

stanten een rol spelen bij het spanningsverminderingsfenameen. Als we een

vereenvoudiging invoeren tot een tijdconstante, zal de waarde van die

tijdcanstante afhankelijk zijn van het frequentiegebied waarin we het

meest geinteresseerd zijn. Bij een beschouwing van O.oOS tot 0.5 Hz valt

een tijdcanstante van 30 sec. (equivalent met f = 0.03 Hz) nog in het in

teressegebied, die van 30 min. valt daarbuiten. Guyton's model richt zich

in het algemeen meer ap de trage regelingen.
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3.2. DE BAROREFLEX

De reksensoren in de arterien van de systeemcirculatie worden meestal

aangeduid als baroreceptoren. Deze receptoren worden hoofdzakelijk ge

vonden bij de aftakkingen van de grote vaten in de wand van de aorta

boog en In de wand van de sinus caroticus. De afferente zenuwvezels

die het signaal van de eigenlijke receptoren naar het CZS transporteren

voegen zich bij verschillende zenuwbanen. De afferente vezels afkom

stig uit het sinus-carotis-gebied vormen de "zenuw van Herinp,". Deze

zenuw voegt zich bij de n.glossopharyngeus. De afferenten uit het aor

tagebied (links en rechts) kunnen tesamen een afzonderlijke zenuw vor

men, die zich pas in de hals voegt bij de nervus vagus (zie Fig. 3.4.).

Fig3.';.Analonlic v"n de odangrijkslc valcnll1el baroreeeplor-atkrenlc innervalie. a Arcus

aonac, " lruncus pullllonalis, (" asubcla via, d a.earolis communis, (' sinus carollcus,

I a,Carl)Lis Interna, g i.l.carotis ex.terna. I n.glossnpharyng.l.:lIs. 2 n.sinus curolici. J Il.vugus, 4
rallli I...'an.lidl,.'i n~rvi \at!.i mel alfcn:nkn uil arrus aprta~ 1.:11 vl.:rlakkingcll.'\ n.laryngcus n>

currens, i" ranlU~ cardiacus nervi vagi mel alll..:renlcil \lit trum,'us pulmonalis en vcrtakkin
gen. De ~ijfers en kllers zijn voor de duidclijkheid van de tiguur aileen analomisch reehls

gcplaatsl.

(Kareruaker en Borst, 1979)

De sensoren zijn vervormingsreceptoren, waarvoor de rek van de vaat

wand waarin ze gelegen zijn, de adequate prikkel is (Karemaker &

Borst, 1979).

We veronderstellen dat de signaalverwerking in de hersenen voornamelijk

geschiedt in de medulla oblongata. In de medulla zijn gebiedjes gevon

den, van waaruit bloeddruk-effectoren (zie hieronder) gestimuleerd
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kllnnen worden. Er zijn echter ook diverse andere gebieden in de herse-

nen op de verwerking van invloed. Het betreft hier dan ook geen"simpele"

reflex. Dit mag mede blijken uit de centrale "verwerkingstijd" in de

hersenen van ca. 50 msec., wat voor een "simpele" reflex bijzonder lang is.

De baroreflex beinvloedt voor zover bekend:

- de hartfrequentie

- de perifere weerstand

- de veneuze vaatwand tonus

- de contractiliteit van het hart.

Deze 4 parameters noemen we de effectoren van de baroreflex.

Vit dierexperimenten blijkt dat de stromingsweerstand van de longen, R l'pu m
onder invloed staat van het sympatisch zenuwstelsel (Kadowitz & Hyman,

1973; de Burgh Daly en de Burg Daly, 1973). De baroreflex op de peri-

fere weerstand verloopt ook via het sympatisch zenuwstelsel, zodat een

baroreflex op de lon~eerstand niet a priori onwaarschijnlijk is. Daar

echter geen kwantitatieve gegevens bekend zijn, is een baroreflex op de

longcirculatie niet in het model opgenomen.

[n ons model benaderen we de baroreflex vanuit de systeemtheorie. Verder

zullen 'ole om het model eenvoudig te houden een aantal veronderstellingen

moeten doen. Deze veronderstellingen zullen in de loop van dit hoofdstuk

aannemelijk worden gemaakt. Figuur 3.5. toont een overzicht van ons model

van de baroreflex:

effectoren
1----....,

I

CZS
r

I efferenf
I

I I

I
I I I I

0-
I I I

I

I II CIRCULATIE
I

I
I I I

I I I

I I
I

I f

L -- - -.J L_ -- _.-J

B ~Aafferenf L.
barorecep foren

Figuur 3.5.: Overzicht van het baroreflex-model. De effectoren
zijn de hartfrequentie, de perifere weerstand, de
veneuze vaatwandtonus en de contractiliteit van
het hart.
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Het model is gebaseerd op de hierna volgende veronderstellingen:

Tussen de afferente en efferente zenuwactiviteit is een niet-lineaire

dynamische relatie, waarbij voor de dynaQica een zuivere tijdsvertra

ging verondersteld wordt.

- Tussen de efferente zenuwactiviteit en de geeffectueerde grootheden is

een lineaire dynamische relatie, benaderd door een tijdsvertraging plus

een laagdoorlaatkarakteristiek.

De afferente zenuwactiviteit is te beschouwen als de totale barorecep

torzenuwactiviteit.

We veronderstellen een baroreceptor-functie-curve n die de relatieve ge

middelde statische afferente baroreflex zenuwactiviteit weergeeft als

functie van de bloeddruk.

Voorlopig veronderstellen we oak dat de relatieve afferente zenuwactivi-

teit en de relatieve efferente zenuwactiviteit, afgezien van een tijdsvertra

ging, aan elkaar gelijk zijn.

Het circulatiemodel zelf kent, zoals eerder gesteld, enige niet-lineari

tei ten, terwij I het effect van een "effector" eveneens niet-lineair zal

zijn. Bovendien zullen de meeste effectoren door andere reflexen"gemoduleerd"

worden, hetgeen weer een niet-lineaire actie is (multiplicatief). Ten-

slotte zullen we in een later hoofdstuk het begrip"baromodulatie" intro

duceren in de vorm van een multiplicatieve actie vanuit "hogere" hersen

centra op de afferente zenuwactiviteit.

Dit grate aantal niet-lineariteiten is, naast de complexiteit van de

regeling en het gesloten Ius karakter, de belangrijkste reden am een model

benadering van deze vorm toe te passen. Een "bij-p,edeelten-lineaire"

(piece-wise-linear) benadering lijkt niet meer zinvol.

In de volgende secties vandeze paragraafwordt dit Qodel verder uitgewerkt

en aannemelijk gemaakt.

De statische relatie tussen de arteriele druk en de gemiddelde impuls

frequentie van de baroreceptoren wordt in sectie 3.2.1. beschreven.

Sectie 3.2.2. behandelt de hartfrequentie-regeling, sectie 3.2.3. de peri

fere weerstandregelingen en sectie 3.2.4. de veneuze vaatwandtonus-rege

ling. De eigen dynamica van de barorec0~orenwordt in sectie 3.2.5. be

handeld.
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3.2. I. Baroreceptoren-statisch

Ond(!r "statisch" verstaan we in de7.e sectie die situaties waarin de

arteriele druk gedurende enkele tientallen seconden tot tientallen

minuten constant is.

Hetingen aan individuele baroreceptorvezels ~,n.:.aa.n afferente zenuwbun

dels zijn veelvuldig in proefdieren verricht. Van een aantal van deze

metingen worden de resultaten hieronder gegeven. Hieruit blijkt een

zeer grote spreiding in het statische gedrag van de individuele baro

receptoren. Voor ons doel is de gemiddelde statische relatie tussen

de arteriele druk PSA ' en de impulsfrequentie van de baroreceptor van

belang, die mede hieruit is af te leiden.

60

u..
~

"-
~..

40..
'ji..-
e.. 20c

"-

.~
100 140 180 220

PRESSlME (mmHo)

Piguur 3.6.: Statische responsie van de baroreceptoren op de
arteriele druk. Een onderscheid is gemaakt naar
baroreceptoren met gemyeliniseerde axonen (e),
ongemyeliniseerde axonen (.) en baroreceptoren
met ongemyeliniseerde axonen die een onregelma
tig ontladingspatroon vertonen (A).(Brown, 1980)

De activiteit van elke baro-receptor afzonderlijk kunnen we globaal

beschrijven door: - de drempelwaarde voor de druk

- de receptorgevoeligheid

- de verzadigingsdruk. (zie fig. 3.8.)

Deze 3 parameters zijn voor iedere baroreceptor verschillend.

Over aIle haroreceptoren gemiddeld voIgt een S-vormige relatie tussen

de arteriele druk en de gemiddelde iropulsfrequentie, zoals mag blijken

uit de figuren 3.8.,3.9.en 3.10.
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Figuur 3.7.: De impulsfrequentie van de individuele baro
receptoren als functie van de druk in de sinus
carotis, 5 sec. na iedere drukstap. Iedere
kromme (e) representeert een individuele
baroreceptor (bij een hand). De curve met open
cirkels geeft het gemiddelde van deze 8 baro
receptoren (Sleight, 1977).
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Figuur 3.8.: Activiteit van de baroreceptoren bij meting met
tita~isch~ druk. Onder: activiteit van een enkele
afferent, gemeten in impulsenper seconde (wille
keurigeschaaleenheden), boven: activiteit van
0en bundel baroreceptorafferenten (K~remaker en
Borst, 1979).
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Fig. 3.9.: Vergelijking van de totale zenuwactiviteit (dichte
cirkels) en de gemiddelde activiteit over 8 indivi
duele receptoren, gemeten 5 sec. na een stapsgewijze
toename v.d. druk in de sinus carotis bij een normo
tensieve hondo De individuele responsies zijn in
fig. 3.7. gegeven.(Sleight, 1977).
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Po

MEAN LEVEL OF INTRASINUSAL PRESSURE (MMHa)

Figuur 3.10.: Gemiddelde impulsfrequentie van de sinus carotis
zenuw bij verschillende statische drukken in de
sinus carotis. De verticale lijnen geven de stan
daard deviatie weer van experimenten op 8 honden
(Spickler, 1967).
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De baroreceptorfunctie - curve B, hebben we gedefinieerd als de gemid

delde baroreceptoractiviteit (onder aanname van een aantal veronder

stellingen). Naar analogie van de figuren 3.8. en 3.10. hebben we

hiervoor een S-vormige curve gekozen(Fig. 3.11.) Op de verticale as

geeft B de relatieve gemiddelde baroreceptor activiteit (afferente ze

nuwactiviteit) weer. De correctheid van de gekozen curve zal nader moe

ten blijken bij het beschrijven van de baroreflex op de verschillende

effectoren in de hierna volgende secties.

MODEL BARORECEPTOR-FUNCTIE -KURVE

lD

0.8

0.6

0,4

02

100 150

mmHg

200

Figuur 3.1 I.: Baroreceptor functie curve B in ons model.

PSA systeem arteriele druk.
B = relatieve gemiddelde baroreceptor-activiteit,d.i.

de relatieve afferente zenuwactiviteit.
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3.2.2. Hartfrequentie-regeling

J~st over de baroreflex op de hartfrequentie is, met name bij dieren,

meer bekend dan over de baroreflex op de andere effectoren. Dit komt

vooral door het feit dat de hartfrequentie eenvoudiger te meten 1S

dan de andere geeffectueerde grootheden, zoals perifere weerstand,

veneuze vaatwandtonus en de contractiliteit van het hart.

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens behandeld:

de hartfrequentie, f, als functie van de arteriele druk, PSA
- de vertragingstijd tussen baroreceptor-stimulatie en de responsie

daarop van de efferente zenuwbundel naar het hart(Cardiac vagal

efferent)

de relatie tussen de "activiteit" van de efferente zenuwbundel

naar het hart en de hartfrequentie.

Over de relatie tussen de arteriele druk, P
SA

' en de hartfrequentie

bij konijnen is o.a. door Sleight e.a. (1979; figuur 3.12.) gepubli

ceerd. Variaties in de arteriele druk werden opgewekt door afzonder

lijk opblaasbare manchetten rond de aorta (belemmering afvoer) en

rond de vena cava Cbelemmering toevoer van bloed naar het hart).
600

E
I

o
0400a:wa.
t-
o:
~300

200

8'0 120

ARTERIELE DRUK
(mmlig J

Figuur 3.12.: Baroreflex op de hartfrequentie bij konijnen.
De curven vertonen symmetrie rond hun instelpunt
van arteriele druk en hartfunctie (.). De stijl
heid van de curven en de ligging wij.zigen sterk
bij injectie van een kleine dosis clonidine (CLO)
in de laterale ventrikel van de hersenen(Sleight
e.a., 19n).
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Deze curven vertonen grote overeenkomst met de S-vormige baroreceptor

functie curve in ons model. De curven zijn, evenals onze baroreceptoe

functie s)mrnetrisch rond het instelpunt. Uit het experiment met cloni

dine blijkt dat bij de verwerking in de hersenen, zowel de verster

king als het instelpunt zich kunnen witjzigen, terwijl de S-vorm behou

den blijft.

We veronderstellen, gezien de grote overeenkomst tussen onze barore

ceptor-functie-curve B en de resultaten van Sleight bij konijnen, dat

we bij de mens de statische relatie tussen de arteriele druk, PSA ' en

de hartfrequentie, f, kunnen modelleren met de baroreceptor-functie

curve B. De rustinstelling kiezen we bij een arteriele bloeddruk van

100 mmHg en een hartfrequentie van I Hz. ~f/f

De versterking rond deze rustinstelling definieren we als~ , waar-
bOO 0 SA
~ fa de rust hartfrequentie ~s.

In de literatuur vinden we hiervoor verschillende waarden. Het model

van Katona (1965) heEft: een versterking van - O.83%/mmHg.

Proeven op mensen zijn o.a. uitgevoerd door Pickering e.a. (1972) en

Gibbing e.a. (1971). Zij vonden respectievelijk-I.36%/flrnHg en

-2.06%/mmHg (voor normotensieve personen van rond de 30 jaar).
M/fOIn het model kiezen we:~ = - 1.67%/mmHg., oftewel I slag per

minuut per mmHg rond het in§telpunt van 60 slagen per l'linuut.

De hartfrequentie wordt langs twee wegen nerveus beinvloed, namelijk

via de sympaticus en de parasympaticus.

Wegens de ~z~~~i£~ van de hartfrequentie-regeling is het noodzakelijk

hiertussen een onderscheid te maken, omdat de parasympatische regeling

een veel snellere regeling is dan de sympatische (Warner en Cox, 1962).

Uit verschillende publicaties blijkt dat VOO.rhet hartfrequentiebereik

waar~n wij geinteresseerd zijn,de par~sympaticus een dominerende rol

speelt in de hartfrequentie-regeling (Katona, 1965; Moller, 1980;

Karemaker, 1.980).Door nu de invloed van de sympaticus te verwaarlozen,

vereenvoudigen we de modelvorming van de dynanica van de baroreflex.

op de hartfrequentie aanzienlijk.

Voor de dynamica van de hartfrequentie-regeling zullen we eerst de

vertragingstijd tussen baroreceptor-stimulatie en de efferente zenuw

activiteit bespreken en daarna de overdracht van efferente zenuwacti

viteit naar hartfrequentie.
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De ~~!~E~gi~g~~ii~ tussen baroreceptor-stimulatie en de resulterende

efferente zenuwactiviteit is door McAllen & Speyer (1978) bij katten

onderzocht. De efferente zenuwactiviteit werd gemeten aan de vagale

motorneuronen van het hart. Vertragingstijden blijken 1n twee groepen

voor te komen, rond 40 en rond 90 msec.(zie Fig. 3.13.).

8

6

No 4

2

Ot--+~+-Y~+..L-.;f-..J.---j

o 20 40 60 80 100 120.

Central delay (msec)

Figuur 3.13.: Histogram van de vertragingstijd tussen het moment
van stimulatie van de baroreceptoren via een druk
golf en de efferente zenuwactiviteit (vagale motor
neuronen van het hart). Gearceerde kolommem gelden
voor een sinusvormige drukgolf, open kolommen voor
een blokgolfvormige drukgolf (McAllen & Speyer 1978).

De splitsing van de vertragingstijden in twee groepen duidt er volgens

McAllen & Speyer (1978) op, dat de zenuwsignalen langs twee verschil

lende wegen lopeno

Iriuchijima en Kumada (1963, 1964) stimuleerden de baroreceptoren

van honden electrisch. De gemeten vertragingstijden tussen de stimula

tie en de respons in de cardiale vagustak bedroegen gemiddeld 60 msec.

Deze tijd is ook door Jewett (1964) gemeten.

He kiezen daarom als enkele vertragingstijd tussen de afferente en

efferente zenuwactiviteit in ons model 60 msec.

De relatie tussen de activiteit van de cardiale vagustak en de hart

slag-periode-tijd 1S bij honden nauwkeurig onderzocht (Katona e.a.,

1970; Warner e.a., 1962 en 1969). Katona e.a. leidden uit hun metingen

een eenvoudig model af (Fig. 3.14.). Volgens Katona voldoet dit model

goed voor gematigde variaties van de hartfrequentie.

T-::'I_25s

T 'V 1 - 2.5 sec. tij dconstante

Figuur 3.14.: Model van de relatie tussen efferente zenuw
activiteit en de harts lag periodeduur volgens
Katona e.a. (1970) (Laplace notatie).
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Het model van Warner en Cox (1962) is gecornpliceerder. Katona toont

in zijn publicatie dat voor gematigde hartfrequentie-variaties, de

resultaten van de 2 verschillende modellen nagenoeg gelijk zijn.

We veronderstellen dat de relatie tussen efferente zenuw-activiteit

en de hartfrequentie ook bij de mens voor gematigde variatie door

het Katona-model beschreven kan worden.

've kiezen een vertragingstijd van 140 msec. en een tijdconstante van

1.8 sec (T
D

resp. T).

De tot ale vertragingstijd in de baroreflex op de hartfrequentie be

draagt daarmee in ons model 200 msec.

Bij konijnen heeEt Karemaker (1980) een totale vertragingstijd van

~ 2]0 msec. gemeten.

Figuur 3.15. toont ons model voor de baroreflex op de hartfrequentie.

fo
( 1 J

f instelpunt frequentie = ] Hz
o

B

(0.5)

7d=o. 2 s

-=!!.L ...
1 +sT 1-04166) ...

K
f

=O.833

1'" =I. 8 s K,
1.4166

( 1)
...-_..... f

(1)

baroreceptor-activiteit

arteriele druk.

- 1/60 HZ/nmilig

P
SA

~ ]00 nnnHg

"statisch"

Figuur 3.15.: Model van de baroreflex op de hartfrequentie
(taplace notatie). Tussen haken de normale waarden.

Het gedrag van dit model vertoont gelijkenis met de konijnenexperi

menten van Sleight e.a. (1979). Verandering van de versterking en

het inste lpunt door de hersenen kan door verandering van Kf en K1

gemodelleerd worden. Dynamisch voldoet het model aan de hondenexperi

menten van Katona e.a. (1970).
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3.2.3. Perifere weerstandsregeling

De perifere weerstand,R ,wordt door ons gedefinieerd als:
per

R
per

artcriele druk

veneuze druk

totale perifere doorbloeding.

Een correcte meting van de baroreflex op de perifere weerstand vergt

ingrijpende chirurgie en een complexe hemodynamische opstelling. Op

mensen zijn deze experimenten dan oak niet uitgevoerd. Voor ons model

moe ten we daarom uitgaan van metingen aan honden door Shoukas en Sagawa

(1973).

Bij deze dieren werden de linker en rechter sinus caroticus geisoleerd

en apart geperfundeerd, zodat de druk op de baroreceptoren te regelen

was (Intra Sinus Pressure, ISP). De doorstroming van de systeemcircu

latie wordt door een pomp gereguleerd. De perifere weerstand is nu te

berekenen uit de gemeten arteriele en veneuze drukken (Fig. 3.16).

!SP

MeAN

~A
AlTlIlAl
PleSSUIl--
I,Y.C.

~v YINOUS
'.USUII
-Ho

F 'IIAJltON
HOW
I.,.~.

Figuur 3.16.: Opname, bij een constante doorbloeding F,
van de intra-sinus-druk ISP, de arteriele
druk PSA en de ~eneuze druk PSV(Shoukas & Sagawa.1973)

De vaguszenuwen waren doorgesneden (vagotomie), ~odat de bufferende

invloed van de aortaboag baroreceptoren en de cardio-pulmonaire re-

flex (zie par. 3.4.) geelimineerd was.

Zonder vagotomie zouden de sinus caroticus en de aortaboog barore

ceptoren elkaar kunnen tegenwerken omdat bij een opgelegde stijging

van de sinus caroticus druk, ISP, de arteriele druk, PSA ' reflexmatig

daal t.

Door de vagot omie krijl~en de hersenen geen signalen van de aortaboog

baroreceptoren en de cardio-pulmonaire receptoren. Dit komt overeen

met een zeer lage druk op de receptoren. Ret resultaat is een toename
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van de perifere weerstand, R ,(Cox & Bagshaw, 1978, 1980b)
per

De variatie van de perifere weerstand ~R is na vagotomie echterper
aIleen een gevolg van de drukvariatie op de sinus caroticus. We ver-

onderstellen dat deze perifere weerstand variatie kleiner 1S dan

wanneer op beide arteriele baroreceptor-groepen de zelfde druk va

riatie staat.

De versterking van de baroreflex op de perifere weerstand definieren

we als:
8R /Rper per

8ISP

De vagotomie leidde tot toename van de perifere weerstand en een

veronderstelde afname van de variatie t.g.v. arteriele drukvariatie.

Beide effecten dragen bij tot de volgende conclusie:

8R /Rper per
8ISP

<
3R /Rper per

8ISP
gemeten model

druk van ~ 135 mmHg.

Het verschil in de beide versterkingsfactoren wordt nog vergroot

door het feit dat genarcotiseerde honden werden gebruikt, waarbij

volgens het onderzoek van Cox en Bagshaw (1979) de versterkingsfactoren

dalen.

Figuur 3.17. toont het verloop van de relatieve perifere weerstand

variatie, zoals die door Shoukas & Sagawa (1973) is gemeten bij hon

den de sinus caroticus druk, waarbij de versterking maximaal was,

lag bij de honden gemiddeld op ~ 135 mmHg.

Schmidt e,a. (1971) hebben volgens een soortgelijke methode als

Shoukas & Sagawa, aan honden gemeten. De relatieve perifere weerstan

dvariaties die zij vonden zijn eveneens in Fig. 3.17. uitgezet. De

maximale versterking die Schmidt e.a. vonden lag eveneens bij een

8R /R. . per per
In ons model gebru1ken we de versterk1ng 8P • We veronderstel-

SAlen dat deze versterking, om de eerderaRenoewde redenen, ongeveer een
. perl per

factor 2 groter is dan de versterk1ng 8ISP die Shoukas & Sagawa

(1973) en Schmidt e,a. (1971) gevonden hebben.

De maximale versterkingsfactor in ons model leggen we bij een arte

riele druk van 100 nnnHg.
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o - Schmidt e.a. (1971)
~R • functie (ISP)per

• = Shoukas & Sagawa (1973)
~R • functie (ISP)per

Model: ~R - functie(PSA)per

150 ~ (mmHg)

ISP+50 lSP(mmHo)

Figuur 3.17.: Perifere weerstand als functie van ISP
resp. PSA •
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In figuur 3.17. is ook het verloop van de relatieve perifere weer

standvariatie als functie van de arteriele druk P
SA

in ons model

afgebeeld. Ret verloop is afgeleid van de baroreceptor - functie, cur

ve B. Een vergelijking van de vorm van de model~rve en de gemeten

curve bevestigt de keuze van de baroreceptor-functie-curve.

Voor het beschrijven van de ~~~~~i£~ van de baroreflex op de perifere

weerstand staan ons aIleen de experimenten van Shoukas & Sagawa

(Fig. 3.16.) ter beschikking. Na wijziging van de sinus caroticusdruk

ISP, verandert de arteriele druk, P
SA

' in dit experiment ten gevolge

van de peri~ere weerstandvariatie, bij constante doorbloeding, F,
P 'U per

SA 'U -F-

Uit het tijdsverloop van de arteriele druk is de dynamica van de

perifere weerstand-regeling dan af te leiden. Uit parameterschatting

met een Marquardt-algoritme blijkt dat we de dynamica kunnen beschrij

ven met een vertragingstijd T
D

en een eerste-orde laagdoorlaat over

dracht met een tijdconstante T 'U 6 sec. De vertragingstijden liggen

tussen de 2 en 5 seconden.

De vertragingstijd in deze reflex is ook door Dampney e.a. (1971)

bij honden gemeten, waarbij eveneens tijden tussen de 3 en 5 secon

den gevonden werden.

Daar er geen andere gegevens over de dynamica van de baroreflex op

de perifere weerstand bekend zijn, baseren we ons op de bovenstaande

resultaten. In het model kiezen we een vertragingstijd van 3 seconden

en een tijdconstante van 6 seconden.

Figuur 3.18. toont het resultaat.

B
10.5 J

Jd=35

+.. (1)
...-_-.R per

(0.95)

1.71
B

R. (0.95)
baroreceptoractiviteit
perifere weerstand
instelpunt van R. gerversterk1ngsfact r

Figuur 3.18.: Model van de baroreflex
op de perifere weerstand
(Laplace notatie).
Tussen haken de normale
waarde.

P
SA

arteriele druk in de sys
teemcirculatie.

aR /R Iper a =-2.8%/rranHg
ap

SA PSA 'U 100 mmHg
"statisch"
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3.2.4. Systeem veneuze vaatwandtonus (ongerekt volume)

Het sympatisch zenuwstelsel kan onder invloed van de baroreflex de

tonus van het gladde spierweefsel in de vaatwanden wijzigen. Dit me

chanisme heeft op het veneuze systeem een 4 a 5 maal zo sterke invloed

als op het arteriele systeem. We beschouwen daarom aIleen de vaatwand

tonus variatie in het veneuze systeem en denken daarin opgenomen de

invloed van de arteriele vaatwandtonus variatie.

He behandelen achtereenvo 1gens:

het model voor de baroreflex op de systeem veneuze vaatwandtonus

- de hemodynamiselle effecten ten gevolge van deze reflex.

het regelgedrag van de baroreflex op de geeffectueerde grootheid ~V •
u

In sectie 2.3.1. hebben we afgeleid dat het statische drukvolume

verband van het veneuze systeem volgens figuur 3.19 voorgesteld kan

P
o

V
o

instelpunt v.h.veneuze
volume
instelpunt v.d. veneuze
druk

V ongerekt veneus volume
u

V = gerekt veneus volume
strl " "C f':,Vcomp 1ant1e SV -~P = constant

volume:

V

druk:
p

p
o

Vu Vo
J-~

Figuur 3.19.: Verondersteld druk-volume-verband van het
veneuze systeem.

worden

We beschouwen nu een segment van het veneuze systeem met een vast

volume. Verhoging van de vaatwandtonus zal dan resulteren 1n een ho

gere druk in dit segment. In Fig. 3.20. is aangegeven dat dit in

mechanismen zou kunnen gebeuren.

= instelpunt v.h. volume
instelpunt v.d. druk
verhoogde druk door tonus
toename
ongerekt volume

P-V-relatie voor reflectoir
verminderde compliantie
P-V-relatie van reflectoir
verminderd ongerekt volume.

V
11

C'

V '=
u

Volume

principe door tl.,ref> vers chi llende
Druk It:.
P I

r
~ oorspronke lijk

/
;.+

, 'I

1/
, I

II
, "

L.....-_~-#-----.".------+V

V~ Vu V.o. 3 2 d " I .F1guur . 0.: Mo el van de stat1sche druk-volume-re at1e voor
een segment van het veneuze systeem bij wijziging
van de vaatwandtonus met constant volume.



- 47 -

De drukverhoging kan blijkbaar het gevolg zijn van:

een compliantievermindering

een ongerekt volume vermindering

een comb ina tie van beide mechanismen.

\Jelk geval bij de mens van toepassing is, is niet bekend. \~el is dit

voor de hand bekend.

Vi t experimenten van Shoukas & Sagawa (I973)"blijkt dat de

systeem-veneuze compliantie, C
SV

' bij constante veneuze druk, onaf

hankelijk is van de sinus carotis-druk en daarmee onafhankelijk van

de baroreflex. De regeling verloopt dus via het ongerekt volume. Hier

van hebben we de naam ~~g~!~~!:~~l~~~:!~g~li~gafgeleid. Bij gebrek aan

relevante informatie veronderstellen we dit mechanisme nu oak bij de

mens werkzaam.

In ons model beschouwen we aIleen de gerekte volumina en hebben ge

steld dat het totale bloedvolume constant is. Een variatie in het

ongerekt volume moeten we daarom modelleren als een tegengestelde

variatie van het gerekt volume. In ons model nemen we daarom in het

veneuze deel van de systeemcirculatie een element op dat een regel

baar volume 6V levert (zie tabel 1.1.).
u

\bar het tatale gerekte volume in de circulatie geldt dan:

V
tot (t)gerekt

met:
t = tijd
6V (t) =

u

Vtot (t=O) - 6Vu (t)
gerekt

varia tie in het gerekt volume door de baroreflex.

De baroreflex zal bij een stijging van de arteriele druk

het ongerekt volume vergroten. Daarmee daalt het totale gerekte volume

1n de circulatie, waardoor aIle drukniveaus zullen dalen.

De verandering in het ongerekt volume wordt geextrapoleerd naar

de mens, door 6V per kilogram lichaamsgewicht te berekenen.
u

We moeten nu nog, als voorheen voor andere regelingen, een scheiding

aanhrengen tussen het statische en dynamische gedrag van de ongerekt

volume-regeling.
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Eerst zullen we de relatie tussen arteriele druk P
SA

en de ongerekte

volume variatie l1VU bij een vaste druk behandelen (statische over

dracht) en daarna de dynamica van deze baroreflex-regeling.

Shol*as & Sagawa (1978) hebben de ~!~!i~£b~_~~~E~!~£b!van de arteriele

druk naar de ongerekte volume variatie bij honden gemeten. Bij deze ex

perimenten werden de linker en rechter sinus caroticus geisoleerd en

apart geperfundeerd, zodat daarmee de druk op deze baroreceptoren apart

te regelen is (Intra Sinus Pressure, ISP). De doorbloeding van de sys

teemcirculatie werd door een pomp constant gehouden. De druk in het ve

neuze systeem werd door middel van een overloopsysteem naar een reser

voir eveneens op een constante waarde ingesteld. Aangezien het totale

volume in de circulatie en het reservoir constant is, kan variatie van

het ongerekt volume nu berekend worden uit:

l1V = l1V . - l1P .CU reserV01r SA SA
l1V .reserV01r variatie in het

bloedreservoir volume

variatie van de arte
riele druk

arteriele compliantie.

Figuur 3.21. toont het verloop van het reservoir volume tijdens een van

deze experimenten.
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Figuur 3.21.: Hondenexperiment ter bepaling van de baroreflex
op het ongerekt volume. Beschrijving zie tekst.
(Shoukas & Sagawa, 1978).

Voor het elimineren van de bufferende invloed van de aortaboog barore

ceptoren en de cardio-pulmonaire reflex, was evenals bij de experimenten

ter bepaling van de perifere weerstandregeling(3~2.3.)vagotomieuitgevoerd.
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De variatie van het ongerekt volume is na vagotomie aIleen een gevolg

van de drukvariatie op de sinus caroticus baroreceptoren. We veron

derstellen dat deze ongerekte volume varia tie kleiner is dan wanneer

op beide arteriele baroreceptor-groepen dezelfde drukvariatie staat.

d (llVu)

dISP gemeten
<

model ongerekt volume varia tie

sinus caroticus druk

Het verschil in de beide versterkingsfactoren wordt nog vergroot door het

feit dat genarcotiseerde honden werden gebruikt, waarbij volgens het on

derzoek van Cox & Bagshaw (1979) de versterkingsfactoren dalen.

Figuur 3.22. geeft de meetresultaten van Shoukas & Sagawa en het onge

rekt volume als functie van de arteriele druk in het model weer.

De curve van het model is wederom een bevestiging van de keuze van

de baroreceptorfunctie-curve B.

+200

_400

_600

ONGEREKT VOLUME REGELING

ISP-
IS~_50 lSi;. 50
f7r"--+I-.-+----+--+--~.-:--+----+--+-----I--=-i-+-mmHg
50 150

~A--

S&S

MODEL

Figuur 3.22.: Ongerekt
volume

varia tie als functie van
de sinus caroticus druk
gemiddeld over 13 honden
experimenten en omgere
kend naar 70 kg. lichaams
gewicht (Shoukas & Sagawa)
en het gekozen verloop in
ons model als functie van
de arteriele druk PSA•
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De dynamica vande regeling schatten we uit het tijdsverloop van het

reservoirvolume na een stapvorrnige verandering van de sinus caroticus

druk (zie Fig. 3.21.).

De verandering van het reservoirvolume is gelijk aan de verandering van

het ongerekt volume plus de volumeverandering van de systeem arterien

door de reflectoire arteriele druk wijziging. De verandering van het

arteriele volume is klein ten opzichte van de ongerekte volume varia tie

en verwaarlozen we daarom bij de beschouwing van de dynarnica.

Met een Marquardt-algoritme hebben we een sChatting gemaakt van de sinus

caroticus druk variatie van 125 naar 150 rnmHg en voor die van 150 naar

125 rnmHg. We hebben gekeken naar een functie met een tijdconstante en

een functie met twee tijdconstanten. In het laatste geval kregen we

twee bijna gelijke tijdconstanten die binnen de spreiding van de tijd~

constante van de eerste functie lagen. We modelleren daarom de dynamica

met een tijdsconstante T. Voor de sinus caroticus drukovergang van 150

naar 125 rnr.illg vonden we een tijdconstante T = 64 sec. en voor de overgang

van 125 naar 150 rnmHg een tijdconste T = 71 sec.

In eerdere modellen was een tijdconstante van 60 sec. gebruikt, deze

handhaven we in ons model.

Tussen de variatie van de sinus carotis druk ISP en het begin van de

ongerekte volume variatie ~VU treedt een tijdsvertraging op van 10 a
15 sec. (Shoukas & Sagawa, 1973).

In het model gebruiken we daarom een tijdsvertraging, T
D

, van ]0 sec.

Ret model voor de baroreflex op het ongerekt volume wordt hierrnee als

figuur 3.23.

B
----...... +
(0,5)

(0)

3-27 cm /rnmHg

0,5

"d= 105

d (L\ Vu)

"PSA

PSA '\, ]00 rnmHg
"statisch"

K.;: 1350

?'=60s

baroreceptoractiviteit
versterkingsfactor

~Vul= 0
PSA = 100 IIlIllHg

Figuur 3.23.: Model van de baroreflex op het ongerekt volume.
(Laplace notatie), Tussen haken de norrnale waarden.
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De hiervoor behandelde baroreflex op het ongerekt volume volgens

Shoukas & Sagawa vinden we verder aIleen in het model van Guyton(1972C)

opgenomen.

3.2.5. Dynamica van de baroreceptoren

In een vorige sectie (3.2.1.) is het verband gevonden tussen de totale

baroreceptor activiteit en de receptordruk. Wij zijn er daarbij van uit

gegaan dat dit verband onafhankelijk is van de snelheid waarmee de druk

ter plaatse van de receptoren verandert. Ret is bekend dat dit niet zo

is. Voor zeer snelle veranderingen (pseudo-stapvormig) met stijgtijden

in de orde van 0.1 seconde, zijn de receptoren aanzienlijk gevoeliger

(rate sensitivity);voor zeer trage veranderingen in de orde van uren

(10
4

sec.) zijn de receptoren veel minder gevoelig (baroreceptor adap

tatie of "resetting"). Ret eerste effect is, gezien de tijdschaal van

ons model, van belang en zal in het model worden opgenomen, het tweede ef

fect is voor onze toepassing niet belangrijk, maar zal weI heel kart in

beschouwing genomen worden.

Doordat daarvoor geeigende experimenten op handen beschreven zijn, zal het

totale dynamische gedrag van de voorwaartse tak, van receptor druk stap

tot hartfrequentie-,perifere weerstand-,contractiliteit-en ongerekt volume

reactie, in het model vergeleken worden met dat bij honden.

Ret dynamische gedrag van de individuele baroreceptorfibers 1S onderwerp

geweest van vele publicaties. Een methode van onderzoek is het meten van

de impulsfrequentie van de receptoren bij een stapvormige drukverandering.

Resultaten van Franz e.a. en Brown, zijn weergegeven in de figuren 3.24

en 3.25.

Voor ons model willen we uit deze responsies een dynamische relatie aflei

den tussen de druk op en de impulsfrequentie van de baroreceptoren.

Franz (1971) leidde uit zijn meetresultaten een relatie af tussen ~f

(f = impulsfrequentie) en ~p (p = drukstap in mrnHg) van de individuele

baroreceptoren. Deze luidde:

M
~p = 0.461 + 0.36 exp (-t/2.55) + 0.263.exp(-t/II.3)

De maximale afwijking van de gemeten punten tot deze curve was 5%.

Ter vereenvoudiging van het model streven we naar een tijdconstante.
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Indien we de relatie met een tijdconstante benaderen, dan geldt:

'V
T = I 2.55 * 11.3 = 5.37

t,f
t,p % 0.461 + 0.623 exp(-t/5.37).

Op de resultaten van Brown (Fig.3.25.) passen we zelf parameterschatting

van e-machten toe volgens het Marquardt-algoritme. Voor een overdracht

met een e-macht vinden we blijkbaar de langste tijdconstante.

f(t) = foo. U(t) {I + 1.06 exp(-t/3.68)}

f (t)
f

00

impulsfrequentie
statische impulsfre~

quentie voor het
nieuwe drukniveau.

Figuur 3.26. toont de gekozen meetpunten en de door parameterschatting

verkregen curve.

freq·l

1 5 10 tijd ..
eSe-C)

Figuur 3.26.: Impulsfrequentie van een baroreceptor na een
stapvormige drukverhoging (zie Fig.3. 25 .).
Aangegeven zijn de gekozen meetpunten(+) en de
door parameterschatting verkregen curve, (naar
Brown, 1980).



- 54 -

Brown is bij een er8 hoge,Frana bij-een'ftormale druk. Niettemin liggen de

tijdconstanten in hetzelfde gebied. Combinatie van de beide tijdconstan

ten leidt tot (geometrisch gemiddeld):

T = 13.68 x 5.37 ~ 4.44.

lIe veronderstellen een gelijk gedra8 voor positieve en negatieve druk

stappen ( Dit is ongeveer in overeenstemming met Franz,1971)

Wij stellen het ~~~~~i~£b~_g~~!~g_~~~_~~_i~~i~i~~~l~_~~!~!~£~E!~!~~

voor met de volgende formule voor de stapresponsie:

f(t) = ~f .U(t) {I + exp (-t/4)}
00

+ f(O)

f (t) =
f(O)

M
00

impulsfrequentie

impulsfrequentie vo6r de
drukstap
stationaire waarde impuls
frequentie na de drukstap
-f (0)

De Laplace vorm van de overdrachtsfunctie is:

F(s) = {

s =

F(s)=
complexe frequentie
Laplace getransformeerde impuls
frequentie
Laplace getransformeerde van de
"stationaire" waarde van de impuls
frequentie, d.w.z. bij een"statische"
arteriEae druk.

Het dynamische gedrag van de individuele baroreceptor fibers verwerken

we nu in de baroreceptor functie B. Voor deze functie B wordt gesteld

(Laplace notatie):

B(s) = B (s) {
00

1
2 - l+s4}

s

B
00

B

complexe frequentie

= baroreceptor-functie voor een
statische arteriele druk PSA(exclusiefbaroreceptor-dynamica).

baroreceptor-functie (inclusief
baroreceptor-dynamica)

Figuur 3.27. toont het nu verkregen model van de baroreceptor-functie B

(totale baroreceptor zenuw activiteit).
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B..
~A

(100 )

B
2 - 1 +54

B

B

( 0.5)

arteriele druk in de
systeemcirculatie
baroreceptor-functie
voor een statische ar
teriele druk P A(exclu
sief barorecep~or dyna
mica)
baroreceptor-functie
(incl. baroreceptor-
dynamica)

Figuur 3.27.: Model van de overdracht van de arteriele
druk in de systeemcirculatie PSA naar de
baroreceptor-functie B.

Ret totale model maakt van de baroreflex op de hartfrequentie f t de

perifere weerstand R en het ongerekte volume ~VU is in figuur 3.28.
per

weergegeven.

Met de simulatietaal TRTSD1 (Meerman t 1977) hebben we de responsie van

de effectoren in ons model (figuur 3.28) gesimuleerd voor een systeem

arteriele drukverhoging van 5 mmRg ten opzichte van het rustniveau van

100 rnmHg (Fig. 3.29).

Bij honden vinden we een ~~Ei!i~~Ei~ van de gemaakte veronderstellingen

door vergelijking van de simulatie van figuur 3.29 met een experiment

van Shoukas & Sagawa (1978). Een mogelijkheid om de gemaakte veronder

stellingen bij de mens te verifieren hebben we niet in de literatuur

gevonden.

De modelsimulatie laat zien dat de perifere weerstand een "doors linger"

effect vertoont bij een stapvormige drukvariatie op de baroreceptoren.

We zien dit zelfde bij de hond (zie Fig. 3.30.).
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Figuur 3.28.: Model van de baroreflex op de hartfrequentie f t perifere weerstand R en het ongerekte volume aVU
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~aplace notatie); tussen haken de gekozen rustwaarden.
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Figuur 3.29.: Responsie van ons model (Fig.3.34.) op een systeem
arteriele stapvormige drukverandering van 100 naar
105 nnnHg.
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Figuur 3.30.: Registratie van de druk in de sinus caroticus, ISP,
systeem arteriele druk Ps ' druk in de vena cava in
ferior PSV en de doorbloe~ing F van de systeem circu
latie, t1]dens het hieronder beschreven experiment op
een hond (Shoukas & Sagawa, 1978).
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doorbloeding van de systeem
circulatie(is constant)

perifere weerstand

systeem veneuze druk

PSA = arteriele druk 1n de sys
teemcirculatie

F

Rper
PSV

liP % F. LiR
SA per

Het experiment werd uitgevoerd voor het meten van de systeem veneuze

compliantie. Bij dit experiment waren de sinii caroticus geisoleerd,

waarbij de druk op deze receptoren geregeld wordt. De vagus zenuwen

waren doorgesneden.

Een pomp verzorgde de constante doorbloeding van de systeem circulatie.

We beschouwen nu het gevolg van de drukverhogingen in de sinus caroticus,

ISP op de arteriele druk, PSA(zie pijlen). De arteriele druk PSA ver

toont een "overshoot" bij verhoging van druk in de sinus caroticus. In

dit experiment geldt:

PSA = F • Rper + PSV

Het verloop van de perifere weerstand is dus nagenoeg gelijk aan dat

van de arteriele druk P
SA

en vergelijkbaar met het resultaat van de

modelsimulatie.

Figuur 3.4. toont dat de versterking van de baroreflex een uur nadat de

druk gewijzigd is, sterk afneemt. Algemeen wordt verondersteld dat dit

het gevolg is van ~~~E~~~i~_~~~_~~_E~E~!~£~E~~E.Salgado & Krieger (1978)

hebben dit bij rat ten onderzocht. Bij deze rat ten werd hypotensie opge

wekt door hemorrhage. De drempelwaarde van de druk die nodig was om de

baroreceptoren te stimuleren daalde 11% tijdens 15 minuten hypotensie

16% in 1 uur en 26% in 6 uur. Dit adaptatie-effect staat in de litera

tuur bekend als "baroreceptor-resetting".

Dit verschijnsel is in ons model niet opgenomen, omdat we in tijdscha

len van uren niet geinteresseerd zijn.

3.3. HARTHODEL

3.3.1. Inleiding

Op verschillende nerveuze en humorale wegen wordt de pompwerking van

het hart beinvloed. Voor ons model is belangrijk: de baroreflex op de

hartfrequentie (par.2.3.1.) , de baroreflex op de contractie-kracht

(contractiliteit) van het hart • de preload (veneuze druk) en de after

load (arteriele dru~. nit laatste wordt in deze sectie behandeld.
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De pompwerking van de atria wordt in ons model verwaarloosd. De pulsa

tiele pompwerking van de ventrikels wordt in het model voorgesteld

als een regelbare gelijkmatige volumestroombron. De volumestroom F (Car

diac Output) is bepaald door:

F = hartfrequentie * slagvolume, F = f*V
s

Het slagvolume Vs is o.a. afhankelijk van (Guyton, 1963):

- de veneuze druk (preload)

- de arteriele druk (afterload)

- de contractiliteit van het hart

- de hartfrequentie.

In de meeste moedelbeschrijvingen van het hart wordt de volumestroom F

(Cardiac output) gegeven als functie van enkele van deze vier parameters,

waarbij de overige parameters constant verondersteld worden. Enkele

beschrijvingswijzen van de pompwerking van het hart volgen nu.

De b~~!!=!~~~!i~~:~~!~~ is een van de eerste methoden geweest om de pomp

werking van het hart te karakterisereo.De eerste meetresultaten, bij

honden, zijn door Patterson en Starling (1914) uitgevoerd. De hart

functie curve geeft de cardiac output als functie van de gemiddelde

druk van het rechter atrium meestal met of een constante systeem arte

riele druk PSA ' of een constante perifere weerstand. In deze statische

beschrijving worden beide hartshelften en de longcirculatie als een

compartiment beschouwd.

Bij de ~~~!!i~~l_~~!E~!_~~E~~~ worden voor de beide ventrikels afzon

derlijk de output als functie van de gemiddelde atriumdruk gegeven

(C~yton, 1963). In par. 2.4. hebben we deze curven gebruikt als voorlopig

hartmodel. Ook bij deze methode wordt de onafhankelijkheid van de "after

load" verondersteld.

In de meeste recente hartmodellen wordt de pompwerking van de ventrikels be

schreven door een tijdsvariabele compliantie (Beneken,

1965; Suga & Sagawa, 1976; Sagawa, 1978; Elzinga &Westerhof, 1979).

Dit hartmodel is pulsatiel, doch we kunnen er tevens een berekenine voor

het slagvolume V \lit afleiden, als functie van preload. after load en
fl

contractillteit. We gebruiken deze berekening van het slagvolume in ons

model.
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Het pulsatie hartmodel waarin de pompwerking van de ventrikels door tijds

variabele complianties worden beschreven, zal in sec tie 3.3.2. kort be

schreven worden. Hierdoor wordt aangegeven op welke wijze het slagvolume

V afhanr,t van de preload (veneuze druk) , de afterload (arteriele druk)
s

en de contractiliteit. De berekeningswijze voor het slagvolume als func-

tie van de drie bovengenoemde variabelen zal worden uitgewerkt.

De contractiliteit van het hart staat onder invloed van het zenuwstelsel

en met name de baroreflex. In sectie 3.3.3. wordt de baroreflex op de

contractiliteit behandeld.

Ook de hartfrequentie zal van invloed blijken te zijn op het slagvolume.

Deze invloed wordt in sectie 3.3.4. beschreven. Een samenvatting van het

hartmodel voIgt tenslotte in par. 3.5 ••

3.3.2. Slagvolume

De pompwerking van de ventrikels kan beschreven worden met een variabele

compliantie (Fig. 3.31. en 3.32.).

ATRIUM
&

VEIN

E(t)

P( t )
-~----.-~--ARTERY

filling ejection

TIME

C(t)
E (t)

E (t)

Emax

compliantie
contractiliteitsindex

.... 1
= C(t)

maximaIe contractili
teitsindex.

Fig. 3.31.: Model voor de pompwerking van de ventrikels (boven)
en het verloop van de contractiliteitsindex E(t).
(Suga & Sagawa, 1976).
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Figuur 3.32.: Druk-volume-verband van een ventrikel
tijdens de hartcyclus (Suga & Sagawa, 1976)

Tijdens de diastole is de compliantie C(t) van de ventrikels maximaal.

Door de atriumdruk (in ons model de veneuze druk) wordt de ventrikel gevuld

(vullings fase). Ret einddiastolisch drukvolume verband is in Fig. 3.32

weergegeven.

De daling van de compliantie tijdens de systole doet de druk in de ven

trikel stijgen, waardoor de klep tussen het atrium en de ventrikel sluit.

Ret ventrikelvolume blijft nu constant, terwijl de vertrikeldruk stijgt

(isovolumetrische contractiefase).

Als de ventrikeldruk groter wordt dan de arteriele druk, opent zich de

klep tussen ventrikel en arterie. Ret hart pompt nu het bloed de arte

rie in (ejectiefase), waardoor het ventrikelvolume daalt. Ret eindsys

tolische ventrikelvolume wordt bepaald door arteriele druk, de maximale

contractiliteits-index E en het ongerekte ventrikelvolume Vd ; volgens
max

de formule:

Door het terugstromende bloed uit de arterie wordt de klep tussen de ven

trikel en de arterie gesloten. Bij een contant volume daalt de ventrikel

druk (isovolumetrische relaxatie) door een toenemende compliantie tot be

neden de atriumdruk. De atrium-ventrikelklep opent zich, waarna de cyclus

zich herhaalt.
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Het slagvolurne Vs is te berekenen ~it:

A
Vs = VED - VES = VED - Vd - -E--

max

Vs = slagvolume

VED= einddiastolisch volume

VES = eindsystolisch volume

Vd ongerekt volume

PA arteriele druk

E maximale contractiliteitsindex.
max

De voor de berekening van het slagvolume Vs van belang zijnde variabe

len: eind-diastolisch druk-volume verband, ongerekt volume en contrac

tiliteitsindex, worden hierna behandeld.

Over het einddiastolisch-druk-volume-verband van de ventrikels bij de

mens zijn ons weinig kwantitatieve gegevens bekend. Parker e.a. (1979)

inventariseerde een aantal onderzoeken bij de mens, waarbij de dias

tolische linker ventrikeldruk werd gewijzigd. Deze wijzigingen werden

op een van de volgende manieren aangebracht: infusie van bloed of dex

tran, hartfrequentiepacing, medicamenteuze preload en/of afterload va

riatie.

Fig. 3.33. toont de curve volgens Parker. De normale waarde van de ve

neuze druk bedraagt 10 mmHg en van het eind-diastolisch-volume ongeveer

200 cm3 , bij een slagvolume van 75 cm3 •

Beneken (1965) heeft, uitgaande van de hartspiereigenschappen, een model

voor de pompwerking van Het hart ontwikkeld. Zijn relatie eind-diasto

lisch-volume, VED ' en de veneuze druk PSV voor de linker ventrikel is

in figuur 3.33. getekend. De normale waarde van de veneuze druk PSV be

draagt 8.1 mmHg, die van het eind-diastolisch volume 162 cm3 en van het

slagvolume 72 cm3 in het model van Beneken.

De resultaten van Parker en Beneken hebben we geschaald naar de normale

waarden van ons model. Op de volume-as hebben we een schalingsfactor ge

bruikt die gelijk is aan het quotient van ons slagvolume en het slagvo

lume van Parker resp. Beneken. De schalingsfactor voor de druk-as is ge

lijk aan het quotient van onze normale waarde van de veneuze druk en die

van Parker resp. Beneken. Aan de hand van deze geschaalde eind-diastoli

sche-druk-volume-verbanden hebben we het eind-diastolisch-druk-volume

verband voor ons model gekozen (Fig.3.33.).
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Figuur 3.33.: Linker ventrikel eind-diastolisch volume uitge
zet als functie van de long veneuze druk PPV.
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Voor het eind-diastoliseh-druk-volume-verband van de reehter ventrikel

besehikken we aIleen over gegevens van Beneken (1965). In Fig. 3.34

zijn de originele en de gesehaalde eurven getekend. De sehaling ge

beurde op dezelfde wijze als bij de linker ventrikel. Wij gebruiken het

gesehaalde eind-diastolisehe-druk-volume-verband van de reehter ventri

kel volgens Beneken in ons model.

De ~gg~!~~!~_Y~l~~ig~ Vd voor de ventrikels die wij in het voorgaande

voor ons model hebben gevonden zijn:

ongerekt volume linker ventrikel 85 3em

ongerekt volume reehter ventrikel= 57 3em .

De instelwaarde van de maximale eontraetili£eitsindex-E berekenen we------------------------------ max
nu,door in de formule

P
A

- V ---D E
max

de reeds bepaalde instelwaarden van de overige variabelen te substitueren.

Dit resulteert in:

Linker ventrikel E
max

Reehter ventrikel Emax

-31.69 mmHg. em
-3

O.273nnnHg.em

vit vergelijking van onze modelvariabelen met de onderzoekresultaten

van Grossman e.a. (1977) bij mensen, blijkt dat onze eontraetiliteits

index beneden het gemiddelde en het ongerekt volume boven het gemiddel

de van de meetresultaten van Grossman e.a. liggen. De resultaten vallen

eehter binnen de spreiding in de meetresultaten.
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3.3.3. Baroreflex op de contractiliteit

De contractiliteit van het hart wordt beinvloed:

- door het centraal zenuwstelsel

- langs humorale wegen.

Bij fluctuaties ~n de arteriele druk rond een gemiddelde waarde van

100 mmHg zal de coronair doorbloeding voldoende zijn. We veronderstel

len dan ook dat deze geen invloed op de contractiliteit zal hebben voor

onze modeltoepassing.

Bij fluctuaties van de arteriele druk rond een normale waarde(~IOO mmHg)

is aIleen de contractiliteitsregeling door de baroreflex van belang voor

ons model. De baroreflex op de contractiliteit is onderwerp geweest van

diverse publicaties, o.a. Lindgren en Manning (1965),Su~a e.a.(1976) en

Shimi~u & Bishop (1980). Ret betreft aIleen dierexperimenten. We

moeten voor het ontwikkelen van ons model dan ook gebruik maken van deze

dierexperimentele p,ep,evens en veronderstellen dat voor de mens hetzelfde

geldt.

De beschri;vinp, van de baroreflex op de contractiliteit, gerepresenteerd

door de contractiliteits-index, E , bestaat uit twee delen. Eerst
max

beschrijven we de statische overdracht van de arteriele druk naar de

contractiliteitsindex en daarna de dynamica.

Voor het bepalen van de ~!~!i~~~£_~~~!~E~£~Evan de arteriele druk naar

de contractiliteitsindex maken we gebruik van de gegevens die het onder

zoek van Suga e.a. (1976) bij honden heeft opgeleverd. Bij elf (genar

cotiseerde) honden werd een gemiddelde relatie tussen de arteriele druk

en de maximale contractiliteitsindex gevonden, volgens tabel 3.1 ••

Rierbij is de maximale contractiliteitsindex door Suga e.a. op 100%

gesteld bij een arteriele druk van 100 mmHg.

PSA (nnnHg) 50 75 100 125 ISO

E SU8a e.a.(1976) lIS I 17 100 87 85max

Model 121 I IS 100 85 79

Tabe I 3. I. : Contractiliteitsindex E
van de waarde bij 100 mi8ft~

druk PSA'

in procenten ten opzichte
als functie van de arteriele
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In ons model is de baroreceptor-functie-curve B gebruikt om de relatie

tussen contractiliteitsindex en arteriele druk te modelleren.

Voor de hoge (150 mmHg) en de lage (50 mmHg) waarde van de arteriele

druk voldoet de baroreceptor-functie-curve blijkbaar niet.

Mogelijk worden de verschillen veroorzaakt door een verandering in de

coronaire doorbloeding.

Bij de voorgaande baroreflex-regelingen (hartfrequentie, perifere

weerstand en ongerekt volume) bleek de baroreceptor functie curve echter

ook te voldoen ~j grote afwijkingen in de arteriele druk ten opzichte

van de normale waarde.

Naar analogie van de andere baroreflex regelingen handhaven we nu de

baroreceptor-functie-curve B voor het modelleren van de baroreflex

op de contractiliteitsindex. Voor fluctuaties in de arteriele bloeddruk

rond de normale waarde (~ 100 mmHg) zal dit correct zijn, bij grotere

drukverschillen wordt dit model mogelijk onnauwkeuriger.

De ~l~~~i£~ van de baroreflex op de contractiliteit baseren we op het

onderzoek van Martin e.a. (1969) bij honden. Martin verwerkte zijn on

derzoekresultaten in een model. In de publicatie van 1969 werd dit mo

del slechts globaal beschreven. Voor de exacte gegevens werd verwezen

naar het proefschrift van Martin. Dit was echter niet tijdig beschik

baar, waardoor we aIleen over de globale modelbeschrijving beschikken.

De vertragingstijd tussen een arteriele drukvariatie en het begin van

de resulterende contractiliteitsvariatie bedraagt:

3 a 6 seconden bij drukstijging en 1.5 a 3 seconden bij drukdaling. De

overdrachtsfunctie van arteriele druk naar contractiliteitsindex ver

loopt bij een arteriele drukdaling volgens een eerste-orde-overdrachts

functie en bij stijging volgens een gedempte tweede-orde-overdrachts

functie.

De dynamica 1n ons model willen we vereenvoudigen tot een tijdconstante

T en een tijdsvertraging TD voor zowel arteriele drukstijgingen als

-dalingen.We maken voor de tijdconstante Teen schatting uit de simula

tieresultaten van Martin e.a. Voor de tijdsvertraging TD nemen we het

geometrische gemiddelde van de opgegeven tijdsvertragingen. De gekozen

waarden zijn:

tijdsvertraging T
D

3 seconden

tijdsconstante T 10 seconden.
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Het model van de baroreflex op de contractiliteit wordt hiermee volgens

figuur 3.35.

(_0.24/

B
(0.5/

1d=3s

+
(1 /

Emax.....--.

B

Emax
E IOO

baroreceptor functie

maximale contractiliteitsindex

E bij PSA = 100 mmHgmax

= -0.96%/nnnHg

PSA 'V 100 rrnnHg "statisch"

Figuur 3.35.: Model van de baroreflex op de contractiliteit
in Laplace notatie. Tussen haken de rustwaarden
in het mode 1.

In verschillende artikelen (Iriuchyima e.a. 1968; Martin e.a. 1969;

Wang e.a. 1970; Shimuzu en Bishop 1980) wordt aan het sympatische zenuw

stelseleendominante rol toegeschreven in de regeling van de contrac

tiliteit bij een arteriele druk rond de 100 mrnHg. De tijdsvertraging

van de haroreflex op de contractiliteit ligt in dezelfde orde grootte

als de baroreflex op de perifere weerstand, die ook via het sympatisch

zenuwstelsel loopt. \Je veronderstellen op grond van deze twee resulta

ten, dat het sympatisch zenuwstelsel, werkend op de hartactie of op

de perifere weerstand, een tijdsvertraging van 3 seconden heeft.

3.3.4. Invloed van de hartfrequentie op het slagvolume

Een verhoging van de hartfrequentie resulteert in een verkorting van

de ejectie- en de vullingstijd, waarbij de vullingstijd veel sterker

daalt dan de ejectietijrl. Deze kortere tijden hebben mogelijk een
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reducerende invloed op het slagvolume.

Dierexperimenten naar de invloed van de hartfrequentie op het slagvolume

zijn door Noble e.a. (1966) uitgevoerd. Bij honden werden een flowmeter

en een Pacemaker chronisch geimplanteerd. In drie honden bleef de eind

diastolische linker ventrikeldruk constant, bij een opgelegde hartfre

quentie van 85 tot 130 slagen per minuut. Gezien de constante eind

diastolische linker ventrikeldruk verwachten we dat ook het eind-dias

tolische volume constant bleef.

Gemiddeld daalde het slagvolume 0.6% per slag/minuut hartfrequentie

stijging. De arteriele druk steeg t.g.v. de vergrote cardiac output.

Dit is een stijging van de afterload van de linker ventrikel. Verder

zal door de arteriele bloeddruktoename de contractiliteit,onder invloed

van de baroreflex, iets dalen. Beide effecten reduceren het slagvolume.

'~e simuleerden deze 2 effecten in ons model (Fig. 3.36.) en konden

hiermee 2/3 deel van de door Noble waargenomen slagvolumedaling bij

een hartfrequentiestijging verklaren.

Voor de invloed van de ejectietijdvariatie op het slagvolume resteert

dan een slagvolumedaling van 0.2% per slag/minuut hartfrequentie-verho

ging.

We veronderstellen dat de invloed van de gewijzigde vullingstijd op

het slagvolume in dezelfde ordergrootte ligt.

In ons model kiezen we voor de invloed van de hartfrequentie f op het

slagvolume Vs :

Met:
3"" slagvolume (em)

slagvolume herekend uit de veneuze druk, arteriele druk en
contractiliteit

f hartfrequentie (Hz)

f O instelpunt van f (Hz).

De invloed van de hartfrequentie op het slagvolume zal in onze model

toepassing gering zijn. Voor de volledigheid hebben we het echter in

ons model opgenomen.
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Rper

long veneuze druk

gerekte linker ventrikel eind-diastolis'ch volume

slag volume

contracti li tei t

systeem arteriele druk

linker ventrikel volumestroom

volumestroom vanuit het arteriele systeem

gerekt systeem arterieel volume

systeem arteriele compliantie

perifere weerstand.

Contractiliteit E en de perifere weerstand R worden via demax per
baroreflex geregeld.

De hartfrequentie wordt "met de hand" gevarieerd.

Figuur 3.36.: Simulatiemodel naar analogie van de proeven van
Noble e.a. (1966) bij honden.
Invloed van hartfrequentiepacing op het slagvolume
t.g.v. de arteriele drukstijging.Tussen haken de
normale waarden van de variabelen.
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3.3.5. Samenvatting

In deze sectie worden drie beschrijvin~swijzenvoor de pompwerking van

het hart gegeven. Slechts in een beschrijvingswijze (model) is de cardiac

output gedefinieerd als functie van de preload (veneuze druk), de after

load (arteriele druk) en de contractiliteit van het hart. Dit model be

schrijft de ventrikels als tijdsafhankelijke complianties. Uit dit pul

satiele model hebben we een slagvolume-berekening afgeleid die afhanke

lijk is van de preload, afterload en contractiliteit.

De pornpwerking van het hart wordt ~n ons model voorgesteld als een niet

pulsatiele volumestroombron F, die berekend wordt door:

F = slagvolume(V )x hartfrequentie(f).
s

De contracti Ii tei t v1m" het hart bleek onder invloed te staan van de

baroreflex (zie 3.3.3.).

uit dierexperimenten bleek verder een geringe invloed van de hartfre

quentie op het slagvolume, deze invloed is in ons model opgenomen

(zie 3.3.4.)·

Het ontwikkelde model van de pOI'lpwerking van het hart inclusief de

baroreflex op de contractiliteit is in figuur 3.37. weergegeven.
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Figuur 3.37.: Hartmodel (Laplace notatie)

Tussen haken de ingestelde rustwaarden; claar waar een / staat:
veer de schuine streep de rustwaarde voor het linker ventrikel
en er achter van de rechter ventrikp-l.
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3.4. CARDIO-PULMONAIRE REFLEX

Naast arteriele baroreceptoren is een tweede categorie baroreceptoren

bekend, en weI de receptoren in het lage-druk gedeelte van de circula

tie, binnen de thorax (Donald & Shephet"d, 1978). Deze receptoren zijn

gelocaliseerd in de Vena Cava-wand bij de aansluiting op het rechter

atrium, in de wanden van de beide atria en in de longcirculatie.

Naar de ligging van de receptoren spreken we van cardio-pulmonaire

reflex. De invloed van deze reflex is o.a. onderzocht op zijn effect

op de hartfrequentie en de perifere weerstand. Geen onderzoek is be

kend van de cardia pulmonaire reflex op de veneuze vaatwandtonus. De

cardiopulmonaire reflex beinvloedt tevens de nierexcretie, doch deze

bloeddrukregeling bereikt zijn effect integrerend en is te traag voor

opname in ons model.

In het volgende zal de cardiopulmonaire reflex behandeld worden.

Bainbridge (1915) rapporteerde dat infusie van bloed in genarcotiseer

de honden de hartfrequentie aanmerkelijk deed toenemen. Dit effect

(reflex) is later ook door verschillende andere onderzoekers onder

zocht. Bij genarcotiseerdc honden is het effect ~teedR duidelijk

aantoonbaar (Bishop e.a. 1964; Horwitz & Bishop, 1972; Vatner e.a.,

1975; Barnes e.a., 1979).

De hartfrequentie toename na infusie is ook waargenomen bij katten

(Bishop e.a., 1976) en konijnen(Stinnett e.a., 1976).

Twe mechanismen zijn van invloed op deze reflex. Rekking van de sinus

knoop (S.A.-knoop), resulterend in een rechtstreekse stijging bij de

hartfrequentie (Blinks, 1956; Pathal, 1966) en een drukstijging aan de

cardiopulmonaire receptoren, eveneens resulterend in een toename van

de hartfrequentie (Linder, 1975). Uit de onderzoekingen van Kappagoda

e.a. (1972 en Bishop e.a. (1976) blijkt dat in het fysiologische bereik

van de bloeddruk de invloed van de sinusknoop-rekking op de hartfre

quentie verwaarloosbaar is. Dit effect nemen we daarom niet op in het

model.

Een model voor de cardiopulmonaire reflex op de hartfrequentie leiden

we af ui t de onderzoekingen van Donald en Shepherd (1978) en van

Greenwood en Kappagoda (1979). Volgens Donald en Shepherd inhibeert de

cardiopulmonaire reflex de baroreflex op de hartfrequentie:
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f

met:

f = hartfrequentie

f b f volgens de baroreflexregeling

PSA arteriele druk in de systeemcirculatie

K inhibitie factor onder invloed van de cardiopulmonaire reflex.fcp

Greenwood en Kappagoda stimuleerden de receptoren in de omgeving van

de longvenen en het linker atrium en in de omgeving van de vena cava

superior en het rechter atrium door middel van een opblaasbaar ballon

netje in deze gebieden.

De hartfrequentie responsie volgend op een gelijktijdige stimulatie van

beide bovengenoemde gehieden bleek gelijk te zijn aan de som van de

responsies, indien de gebieden onafhankelijk van elkaar gestimuleerd

werden. Voor de inhibitie-factor kunnen we daarom stellen:

De delta's p;e'Te n de rlT.'lkHariatie ten opzichte van de normale waarde

van de beide veneuze drukken aan.

De grootte van de factoren a
f

en Sfis niet bekend. Thoren (1976) heeft

weI verschillen gemeten in de drempelwaarde voor de druk en in de

maximale impulsfrequentie van individuele receptoren in de twee atria.

Hieruit is echter geen conclusie te trekken over a
f

en Sf. We veronder

stellen daarom a
f

= Sf en schatten de grootte uit de hierna volgende

experimenten.

We geven nu de resultaten van enkele onderzoeken aan de cardiopulmo

naire reflex op de hartfrequentie bij de hondo Bij de meeste experi

men ten is aIleen de verandering van de linker atrium druk ~PLA geme

ten. Voor ons model moeten we natuurlijk ook het effect van verande

ring in de rechter atrium druk ~PRA kennen. Een schatting hiervoor

krijgen we uit het verschil in compliantie van de ventrikels rond de

normale veneuze drukken. In steady-state zijn de slagvolumina van de

ventrikels links en rechts gelijk. Voor kleine variaties rond de in

stelling stellen we dat de verandering in het slagvolume Vs van beide

ventrikels gelijk is aan het product van einddiastolische compliantie

CED en de verandering in de atriumdruk.

Linker ventrikel: ~VS % CLED * ~PLA

Rechter ventrikel:~VS ~ CRED * lIPRA
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In ons model geldt C
LED

~ 1.5 CRED (Figuur 3.33. en 3.34.)

Hieruit voIgt: ~PRA ~ 1.5 * ~PRA. We Z1en dit bevestigd in de metingen

van Bishop e.a. (1964) waar zowel de linker als de rechter atriumdruk

zijn geregistreerd.

De onderstaande resultaten zijn niet gecorrigeerd voor de baroreflex

op de hartfrequentie

TABEL 3.2. Overzicht van de cardiopulmonaire reflex op de hartfre

quentie bij de hondo

*
CL

veranderingen in de M/fO
f

linker atriumdruk ~(%/nnnHg) (%/mmHg)
Onderzoekers n lIPLA (mmHg) LA

Horwitz & Bishop 6 +2 10 4
(1972)

Barnes e.a.(I979) 4 +5 9.5 3.8

Bishop e.a. (1964) 7 +1 3.4 1.36

Gemiddeld 7.38 2.95
(gewogen naar n)

*Kfcp

Stellen we nu dat de varia ties i~ de atriumdruk gelijk zijn aan die 1n

de veneuze druk, dan wordt de formule voor de inhibitie factor:

-I
met eLf = O.0295(mmHg ).

Er Z1Jn twee mogelijkheden om niet-invasief bij de mens de cardio

pulmonaire reflex op de hartfrequentie te onderzoeken. Bij de eerste

mogelijkheid worden lij de liggende proefpersoon passief beide benen

opgetild. Er zal zich dan bloed uit de onderste extremiteiten in de

thorax verzamelen, waardoor de centraal veneuze druk in de thorax stijgt.

Deze methode kan aIleen een toename van de druk in de thorax bewerk

stelligen

Bij de tweede mogelijkheid wordt een negatieve druk op het onderlichaam

aangebracht en zal zich bloed uit de thorax naar de onderste extremitei

ten verplaatsen, waardoor de bloeddruk in de thorax daalt.
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In het volgende overzicht van experimenten bij de mens Z1Jn aIleen die

experimenten gebruikt waarbij de arteriele druk in de systeem circula

tie constant bleef.

TABEL 3.3.: Overzicht van de cardiopulmonaire reflex op de hartfre

quentie bij de mens

Hartfrequentie Variatie in *
Onder- Type expe- rust variatie systeemveneu- {Xf
zoekers riment waarde M ze druk,liPSV (7. /nunHg)

f (Hz) (Hz) (nunHg)
0

Roddie e.a.(1957) optillen 68 +16 -2 +4.3
v.d. benen

Takeshita e.a. optillen 61 0 +4.3 0
(1979) v.d. benen

Donald & negatieve 62 -4 -5.4 +0.48

Shepherd druk op

(1978) onderli-
chaam

*Kfcp = {I + (Xf(liPSV + liPpV)}

Het is moeilijk uit deze resultaten een conclusie te trekken. Wij schat

ten voorzichtig {Xf = 37./nunHg voor ons model.

De cardiopulmonaire reflex verloopt voornarnelijk via het syrnpatisch

zenuwstelsel (Kappagoda e.a., 1972; Bishop e.a., 1976). Dit gegeven

gebruiken we voor de afschatting van de dynarnica van de reflex.Wij

modelleren de regeling met een tijdsverhoging TD = 3 s, en een laag

doorlaat tijdconstante T = 6 s, gelijk aan de sympatische regeling

van de perifere weerstand.

De cardiopulmonaire reflex op de perifere weerstand is door verschil

lende onderzoekers onderzocht. (Donald en ShePhe.rd, 1978 en 1979;

Rodm.ee.a., 1957; Johnson e.a., 1974; Bagshaw & Cox, 1978; Reimann &

Weaver, 1980). De reflex moduleert de baroreflex op de perifere weer

stand (Johnson e.a., 1974; Donald & Shepherd, 1979). Wij modelleren

dit op dezelfde wijze als de cardiopulmonaire reflex op de hartfre

quentie.
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1

met:

(t
s

inhibitie factor van de cardiopulmonaire reflex op de hartfrequentie

versterkingsfactor 0.03 (mmHg- 1)

variatie 1n de systeem veneuze druk

variatie in de long veneuze druk.

Figuur 3.38.: Hodel van de cardiopulmonaire reflex op de hart
frequentie (Laplace notatie). Tussen haken de
normale waarden.

Rper
met:

Rper

lb
P

SA
K

RCP
ct

R
IIPsv

=:

L\Ppv

perifere weerstand

R volgens de baroreflex regelingper
arteriele druk in de systeemcirculatie

inhibitiefactor van de cardiopulmonaire reflex op de perifere weerstand
-I

versterkingsfactor (rnrnHg )

variatie 1n de systeem veneuze druk

variatie in de long veneuze druk.

De versterkingsfactor (tR kunnen we schatten uit twee experimenten waarbij

op het onderlichaam van de proefpersoon een negatieve druk werd aange

bracht. Vit de experimenten blijkt dat de cardiopulmonaire reflex op de

stromingsweerstand van de spieren veel sterker is dan op die van de or

ganen in de buikholte. De metingen van Johnson e.a. (1974) leveren een
tV

versterkingsfactor ct
R

voor de perifere weerstand van - -4.6(%/mmHg). De

publicatie van Donald & Shepherd leidde tot een versterkingsfactor van
tV

ct R - - 3.4 (%/mmHg). In deze publicatie zijn de onderzoekresultaten ver-
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werkt van Zoller e.a. (1972), Graboys e.a. (1974) en de eerder genoemde

rcsultaten van Johnson e.a. (1974).

Voor ons model schatten we de versterkingsfactor a
R

op -4% per rnmHg.

7.owel de baroreflex als de cardiopulmonaire reflex op de perifere weer-

stand verlopen via het syrnpatische zenuwstelsel. We veronderstellen

daarom een gelijke dynamica voor de beide regelingen, bestaande uit een

vertragingstijd T
D

= 3 s en een laagdoorlaat tijdconstante T = 6s(zie Fig.3.39).

A~V
+

( 0)

6~ 0(" _s·ld K~cp~

(0) e 1+ s1'" (1)
0( R = 0.01, +

Td =3s 7'=65

met:

inhibitie factor van de cardiopulmonaire reflex op de perifere
weerstand.

-1versterkingsfactor 0.04 (rnmHg )

variatie in de systeem veneuze druk

variatie 1n de long veneuze druk.

Figuur 3.39.: Hodel van de cardiopulmonaire reflex op de
perifere weerstand (Laplace notatie). Tussen
haken de normale waarden.

3.5. SAHENVATTING

Met het door ons ontwikkelde model willen we inzicht verkrijgen in de

genese van de fluctuaties in bloeddruk en hartfrequentie in het frequen

tiebereik van 0.005 tot 0.5 Hz.

De ondergrens van het frequentiebereik geeft de mogelijkheid een aantal

zeer langzaam werkende bloeddrukregelingen zoals de renine-angiotensie

vasoconstrictie, de capillaire vloeistof wisseling, de aldosteron rege

ling en de nier-excretie, uit het model weg te laten.
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Normaliter fluctueert de arteriele druk PSA in de systeem circulatie rond

l'l'n rustwaarde. Daardoor hehoeven de hloeddrukregelingen welke bij lagc

arteriele drukken in aetie komen (CNS ischemie-responsie en chemoreceptor

regeling) niet in het model opgenomen te worden. In par. 3.1. hebben we

aangetoond dat het voldoende is de baroreflex en de stress relaxatie

(het spanningsverminderingsfenomeen) bloeddrukregeling in het model op te

nemen. De stress-relaxatie is in sec tie 2.3.1. besproken en opgenomen in

de systeem veneuze compliantie.

Par. 3.2. hehandelt de baroreflex, welke tot doel heeft de arteriele druk

~n de systeemcireulatie te regelen. Voor ons model zijn de effeeten van

de baroreflex op de hartfrequentie, de perifere weerstand, de vaatwand

tonus van de venen in de systeemcirculatie en de contractiliteit van het

hart van helang, waarbij een verhoging van de arteriele druk resulteert in:

een daling van de hartfrequentie

cen daling van de perifere weerstand

een verminderde veneuze vaatwandtonus

een daling van de contractiliteit.

Uiteindelijk resulteert dit in een bloedvolume terugvoer van het arteriele

deel van de systeemcirculatie naar het veneuze deel van de systeemcircula

tie en de longcirculatie.

Voor de dynamica van de regelingen geldt:

- de hartfrequentie-regeling is de snelst reagerende regeling

- de perifere weerstand- en contractiliteitregeling reageren trager

de vaatwandtonus-regeling reageert het traagst.

Bij het ontwikkelen van het model hebben we vaak vergaande vereenvoudi

gingen en veronderstellingen moeten maken, door:

het onthreken van kwantitatieve gegevens over de regelingen bij de mens,

waardoor gebruik van dier-experirnentele gegevens noodzakelijk was

de beperkingen van de hybride computer waarop het model gesimuleerd wordt.

(een beperkt aantal componenten op de analoge computer en een beperkte re

kensnelheid van de digitale computer).

De niet-lineariteiten in de "statische" overdracht van arteriele druk naar

de geregelde grootheden hartfrequentie, perifere weerstand, veneuze vaat

wand tonus en contractiliteit, hebben we in een S-vormige "baroreceptor

fUllctie"-curve kunnen onderhrengen.

De verwerking van de baroreeeptor-signalen in het C.2.S. hebben we als een

multiplieatief proces met een tijdsvertraging opgevat.
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De versterkingsfactoren, de ligging van de rustwaarden en de dynamica in

de overdracht van barorecptor-uitgang naar de geregelde grootheden hebben

we voor iedere regeling afzonderlijk in het model gebracht, steeds ver

eenvoudigd tot een tijdsvertraging en een eerste-orde laagdoorlaatfilter.

In sectie 3.2.4. is de dynamica van de baroreceptoren zelf behandeld.

Een tweede reflex 1S de cardiopulmonaire reflex (par. 3.4.). De drukre

ceptoren van deze reflex zijn gelegen in de lage druk gedeelten van het

intrathoracale vaatbed. Een toename van de druk in het cardiopulmonaire

systeem, veroorzaakt in ons model:

- een stijging van de hartfrequentie en

- een daling van de perifere weerstand.

De cardiopulmonaire reflex moduleert de baroreflex op de hartfrequentie

en de perifere weerstand. Door onvoldoende kwantitatieve gegevens over

deze reflex bij de mens is de correctheid van het ontwikkelde model mo

menteel niet goed verifieerbaar.

Ret hart is in ons model voorgesteld als een volumestroombron, onder in

vloed van de hartfrequentie, de preload (veneuze druk) , de afterload

(arteriele druk) en de contractiliteit (par.3.3.).

Figuur 3.40 geeft het totale model van de baroreflex, de cardiopulmonaire

reflex en het hart weer.
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l"iguur 3.40: Tataal model van de baroreflex, cardiopulmonaire
reflex en pompwerking van het hart (Laplace nota
tie). De symbolen zijn in Tabel 3.4. gedefinieerd.
Onder de variabelen staan de rustwaarden; daar waar
/ staat: vQor de / de rustwaarde van de linker ven
trikel en er achter van de rechter ventrikel.
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TABEL 3.3.

Model van de baroreflex, eardiopulmonaire reflex en pompwerking van het hart.

Verklaring van de 1n figuur 3.40. gebruikte afkortingen en gekozen rustwaarden.

SYMBOOL NAAM

systeem arteriele druk

baroreeeptor-aetiviteit

GEKOZEN RUSTWAARDE

100 nnnHg

0.5

-3linker ventrikel 1.69 nnnHg.em_3reehter ventrikel 0.273nnnHg.em

linker ventrikel 1.69 rnnttIg.em:;
rechter ventrikel 0.273nnnHg.em

Rper

f

K
fep

K rep

ongerekt-volurne variatie

maxioum v.d. eontraetili
tei tsindex

rustwaarde Emax

perifere weerstand

rustwaarde Rper

hartfrequentie

rustwaarde f

modulatiefaetor v.d. eardio
pulmonaire reflex op de
hartfrequentie

modulatiefaetor v.d. eardio
pulmonaire reflex op de pe
rifere weerstand

o

0.95

0.95

Hz

Hz

3ern

-3nnnHg.s.em

-3
rnrnHg.s.em

systeem veneuze druk

pulmonaire veneuze druk

pulmonaire arteriele drw~

eind-diastoliseh ventrikel
volume

5 nnnHg

5 nnnHg

15 rnr:IHg

3
linker ventrikel 159 ern 3
reehter ventrikel 155 ern

slagvolume

ventrikel-output

100

100

3ern

3 -I
ern .s
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INTEill1EZZO

K.B. Wesseling. J.J. Settels

In een voorloper van dit modelonderzoek (Settels &Wesseling, 1980), en

dat dezelfde globale doelstelling had, narnelijk het verkrijgen van in

zicht in het ontstaan van de snelle bloeddruk en hartfrequentie varia

biliteit (het fluctuatiespectrum tussen 5 en 500 mHz), was reeds gebleken

dat het zogenaamde 10 seconden-ritmevan Golenhofen en Hildebrandt (1962)

in het bloeddruk- en hartfrequentiesignaal beiden ~pgewekt kon worden,
door de perifere weerstand in het model niet een vaste waarde te geven,

maar de waarde met een klein percentage ruisvorming te moduleren. Wij

werden tot deze gedachtensprong, orn in een deterministisch model ruis te

introduceren, gedwongen omdat het model aan zichzelf overgelaten geen

oscillaties of andere instabiliteiten vertoonde, dit duidelijk in tegen

stelling tot de werkelijke circulatie.

Merk op dat de ruis hier niet geintroduceerd wordt als testsignaal, of

als verstoring van buitenaf, waartegen het circulatiemodel geacht wordt

in het geweer te kornen, maar als een waarachtig onderdeel van een goed

model. Terugkijkend zou men er verbaasd over kunnen zijn dat niet in

aIle modellen voor biologische systemen dergelijke ruisbronnen zijn op

genomen, al was het aIleen maar om meer realistische signalen van het mo

del te verkrijgen.

Ruis kan op veel plaatsen geintroduceerd worden, maar aangezien het bekend

lS dat de pacemaker van het hart aan zichzelf overgelaten erg stabiel is

en dat een preparaat met totale hart-long bypass toch nog fluctueert, leek

de perifere weerstand een betere keus dan de hartfrequentie, mede daar

van de derde effector, de vaatwandtonus, bekend is dat deze slechts

langzaam verandert.

De totale perifere weerstand kan worden opgevat als een parallel schake

ling van een groot aantal afzonderlijke vaatbeddeti, meestal gekoppeld

aan organen. In ieder vaatbed komen regios van (zwak) gekoppelde arte

riolen voor, terwijl de afzonderlijke arteriolen ook nog onafhankelijk van

hun omgeving openen en sluiten. Het lijkt erop dat de kleine variaties

in de totale doorbloeding, omdat er meer van zijn, goed worden uitgemiddeld.

Naarmate de door locale autoregulatie gekoppeld, fluctuerende regios

groter worden, zijn er ook minder van,die daardoor minder goed worden uit

gemiddeld. Men zou daarom verwachten dat l/f ruis een redelijk model is
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rvoor perifere weerstandvariaties. In modelexperirnenten is echter zowel

~itte als I/f ruis geprobeerd.

IAlhoewel de toegevoegde ruis dus min of meer breedbandig was, bleek zich

in het bloeddruk- en hartfrequentiesignaal een duidelijk periodiek ver

schijnsel voor te doen in het gewenste ritme (Wesseling, in press; Settels

et ale 1980d). Aangezien het circulatiemodel met baroreflex in zichzelf

stabiel was, werd verondersteld dat een opslinger- of resonantie-effect

aanwezig zou zijn met een piek bij 0.1 Hz. lets dergelijks bleek al eer-

der ook door anderen gesteld (Golenhofen en Hildebrandt, 1962). Om deze

veronderstelling nader te onderzoeken werd nu in het model de perifere weerstand

voorzien ~an een frequentie-gemoduleerde sinusvormige variatie van zeer

kleine amplitude. Hierbij bleek dat laagfrequente harmonischen

« 0.1 Hz) goed door de baroreflex werden onderdrukt, terwijl hogere fre

quenties (>0.1 Hz) door de complianties in de circulatie werden gedempt,

terwijl inderdaad in het grensgebied van het frequentiebereik van de baro

reflex, d.w.z. rond 0.1 Hz, zich een resonantieverschijnsel voordeed met

een zeer aanzienlijke onderdemping. Bij nader onderzoek, waarbij de indi

viduele reflexen op de hartfrequentie, de perifere weerstand en de veneuze

vaatwandtonus successievelijk aIleen of in combinatie werden uitgeschakeld,

bleek dat de reflex op de perifere weerstand, indien aIleen aanwezig, het

model weI instabiel maakte, d.w.z. dat in amplitude begrensde oscillaties

rond de 0.1 Hz gegenereerd werden, maar dat stabiliteit kon worden her-

kregen door een van beide andere reflexen weer toe te voegen, waarbij de hart

[requentiereflex het meest effectief bleek. Het meest stabiele model werd

verkregen door toevoeging van beide andere reflexen sarnen (Settels et al.

1980d).

Terwijl op dit moment gesproken kan worden van een begin van begrip over

het ontstaan van het zgn. 10 seconden ritme, confronteerden deze resulta

ten ons eens te meer, en nu frontaal, met een feit waarmee we ons al langer

onbehaaglijk voelden: als laagfrequente fluctuaties (dwz met frequenties

< 0.1 Hz) door de baroreflex effectief onderdrukt werden, hoe dan te ver

klaren ten eerste, dat laagfrequente fluctuaties in de aan proefpersonen

opgenomen spectra voorkomen met amplitude dichtheden die de fluctuatie

component rond 0.1 Hz vaak flink overtreffen in overigens blijkbaar sta

tionaire omstandigheden (Settels, 1980; Settels et ale 1980a,b,c) en, ten

tweede,hoe bij de gegeven baroreflex effectiviteit de zeer grote bloed

drukvariaties te verklaren, die o.a. door Pickering en medewerkers in am

bulante 24-uurs bloeddrukregistraties zijn waargenomen (Pickering, 1974),

overigens onder duidelijk niet meer stationaire omstandigheden. Ook een
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aantal andere vragen vermochten wij niet overtuigend te beantwoorden,

bijv. een vraag als: regelt de perifere weerstand nu eigenlijk de bloed

druk of de doorbloeding, en indien de perifere weerstand locaal de door

bloeding regelt naar behoefte, hoe kan diezelfde parameter dan nog een

effectieve.centrale,regelende werking hebben. Problemen met de beantwoor

ding van deze vragen ontstaan, omdat de circulatie een bloedsomloop is,

hetgeen tot cirkelredeneringen leidt, waarbij vaak niet eenvoudig dui

delijk is waar zoln redenering op convergeert.

Dit heeft geleid tot een modelstudie van een zeer eenvoudig circulatie

model met een enkele hartkamer, zonder longcirculatie en zonder regelin

gen, waaraan, nadat hierin de stabiliserende mechanismen onderzocht waren,

de drievoudige baroreflex weer werd toegevoegd, echter zonder het dynami

sche gedrag van deze reflexen in het model mee te nemen. Hierbij bleek

eens te meer de effectiviteit van de baroreflex. Het aanbrengen van zeer

aanzienlijke uitwendige verstoringen in de hartfrequentie (! 0.5 Hz

rond de instelwaarde van 1.25 Hz), de perifere weerstand (een factor 2

groter of kleiner dan de instelwaarde van 1 mmHg.s.cm-3), of het totale

bloedvclume in de circulatie (met! 500 cm3), bleeft in zijn uitwerking

op de bloeddruk tot enige millimeters kwikdruk beperkt~ m.a.w. met conven

tionele, niet-invasieve middelen nauwelijks meetbaar. Dit leidde tot het

opstellen van wat we genoemd hebben de baroreflex paradox:"Gegeven de

effectiviteit van de baroreflex kunnen de waargenomen grote en snelle

bloeddrukvariaties niet voorkomen"(Wesseling en Settels, 1980; Wesseling

) 980) •

Om tot een oplossing van deze paradox te komen is vervolgens systematisch

nagegaan welke mogelijkheden er zijn om bloeddrukvariaties toch te laten

ontstaan, waarbij van het begin af aan de veronderstelling uitgesloten

werd dat de baroreflex in werkelijkheid minder effectief zou zijn, d.w.z.

een lagere versterking of een begrensde dynamiek zou blijken te hebben,

wegens een beperkte mogelijkheid van uitstllring als compensatie voor op

getreden verstoringen. De aanwijzingen voor een effectieve reflex waren

te sterk. WeI zijn onderzocht de effecten van het verleggen van een refe

rentieniveau (lIsollwert") in het baroreflex bloeddrukrege lsysteem, barorecep

tor adaptatie en tenslotte "baromodulatie".

Verlegging v.e.referentie niveau is eigenlijk niet goed uitvoerbaar we

gens het ontbreken van een expliciet referentieniveau in het model, terwijl

dit tot heden ook in het biologisch systeem niet aantoonbaar is gebleken.
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Baroreceptor adaptatie is goed mogelijk, maar heeft in het biologisch

systeem een veel te grote tijdconstante (>10 4s) en lijkt meer een pas

sief volgend, dan een (nerveus) stuurbaar karakter te hebben. Baromo

dulatie, d.w.z. het moduleren van de totale baroreceptor zenuwactiviteit

en daarmee de lusversterking in het model, bleek tot onze verrassing op

elegante en veilige wijze in staat bloeddrukveranderingen te bewerkstel

ligen en bijvoorbeeld beperkte bloeddrukdaling door barofacilitatie tij

dens slaap en de zgn. hyperkinetische bloedsomloop, door baroinhibitie

overtuigend te verklaren (Wesseling en Settels, 1980; Wesseling, 1981).

~kbaro~odulatie is weer een gedachtensprong die, alhoewel spontaan opge

komen, achteraf verklaard kan worden uit de noodzaak toch iets te vinden

in de baroreflex in de "buurt" van de sensoren dat veranderd kan worden.

Inhibitie van zenuwimpulsen in neuronen is uiteraard een bekend fenomeen

en kan als mechanisme voor modulatie gebruikt worden. Facilitatie hoeft

niet gepostuleerd te worden als men aanneemt dat inhibitie steeds aanwe

zig is en slechts gradueel verandert.

Baro-inhibitie kan verstaan worden als een verminderde aandacht voor de

aangeboden totale zenuwactiviteit uit de baroreceptoren, ongeveer zoals

men zich door concentratie op een probleem ook minder gevoelig kan maken

voor zintuigelijke indrukken (effect van een mentale taak), of zoals

men zich na de aanvankelijke schrikreactie minder gevoelig kan maken voor

pijnprikkels (effect van bijv. de"cold pressor test") .In beide gevallen

treedt een bloeddrukverhoging op. Voor baromodulatie zijn, bij een ge

eigende interpretatie, in de literatuur meerdere aanwijzingen te vinden

(Abboud, 1979; Dworkin et al.,1979; Rossmann et al., 1980; Sleight, 1979).

Een volgende stap in het onderzoek zou nu kunnen zijn het wederom aanbren

gen in het model van de dynamische eigenschappen van de reflex en het sys

tematisch nagaan van de gevoeligheid van het eerder genoemde 0.1 Rz op

slingereffect voor variaties in de modelparameters, temeer daar gebleken

was dat in een en dezelfde persoon de resonantie-frequentie zich scheen

te verplaatsen in zijn omgeving. Misschien zou bij de verklaring daar

van het niveau van baro-inhibitie of -facilitatie een rol kunnen spelen.

Het is dan nog maar een kleine gedachtensprong naar ruisvormige baromodulatie

als uiting van de stochastisch wisselende "aandacht" in de hersenen voor

de baroreceptor-zenuwactiviteit.

Ais deze aandacht psychisch beinvloedbaar zou moe ten zijn en dat is nood

zakelijk op grond van de bekende effecten van een mentale taak op de bloed

druk, dan zou de aanwezigheid van een directe connectie tussen de vaso

motorgebieden in de medulla oblongata en hogere hersencentra plezierig zijn.

Deze verbinding lijkt blijkens een recent overzicht van Kirchheim (1976)
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\"e I zeker.

We kunnen nu de volgende stappen in het modelonderzoek omschrijven en een

meervoudig doel opstellen, als behandeld in dit rapport, als voIgt:

1. een betere, d.w.z. meer uitgebreide fundering op de fysiologische

literatuur van de structuur van het model,van de componenten en para

meterkeuzen daarin en van de daarin optredende fysiologische sprei

dingen.

2. een uitbreiding van het model in drie richtingen:

a) een "pulsatiel" hartmodel volgens Beneken en De Wit (1967), om zo

doende de effecten van preload, afterload en contractiliteit in het

model aan te kunnen brengen (dit bleek ook mogelijk zonder het model

daadwerkelijk pulsatiel te maken),

b) toevoegen van een reflex met de juiste dynamiek van de zgn. lagedruk

receptoren op tenminste de hartfrequentie, omdat deze in principe de

stabiliteit kan beinvloeden, en

c) compartimentering van de arteriele en de veneuze circulatie volgens

Beneken en de Wit (1967), zodat de invloed van de ademhaling op de

circulatie en kieptafel experimenten in principe gesimuleerd zouden

kunnen worden (hiervan is op prioriteitsgronden voorlopig afgezien)

3. Een systematisch onderzoek naar de parameter gevoeligheid van het eer

der genoemde opslingereffect voor fluctuaties rond 0.1 Hz.

4. Een systematisch onderzoek naar het effect op bloeddruk-en hartfre

quentiespectra van modulatie van andere modelparameters dan perifere

weerstand aIleen (dit heeft zich op prioriteitsgronden en wegens later

ontwikkelde inzichten beperkt tot baromodulatie ).

Het voorbereidende werk (de doelpunten 1 en 2) is in dit rapport in vorige

hoofdstukken beschreven. De punten 3 en 4 komen in de nu volgende hoofdstuk

ken aan de orde.
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4. MODELEXPERU1ENTEN: LUSVERSTERKING, BAROHODULATIE EN RESONANTIE

In hoofdstuk 3 is de lusversterking als een van de karakteriseringen

van de bloeddrukregelingen geintroduceerd. In par.4.1. wordt de lus

versterking van het ontwikkelde model afgeleid uit simulatieresultaten.

Het model, zoals dat in de hoofdstukken 2 en 3 beschreven is (zie fis. 2.10

en 3.40) is op een hybride computer geimplementeerd. Dit model wordt aan

geduid met de naam MODEL.HYB. De wijze waarop het model op de hybride co~

puter (AD5/PDPII/40) geimplementeerd is zal niet in dit verslag beschreven

worden, maar details zijn beschikbaar bij het MFI.

In het"intermezzo" is het begrip "baromodulatie" geintroduceerd met als

hypothese dat de lusversterking in de baroreflex gemoduleerd wordt door

het ezs. In hoofdstuk 5 wordt op de fysiologische achtergronden hiervan

verder ingegaan. In par. 4.2. behandelen we de invloed van baromodulatie

op de systeem arteriele bloeddruk in HODEL.HYB. en de invloed van de

cardiopulmonaire reflex daarbij.

Een van de theorieen over het ontstaan van de fluctuaties in o.a. de arteriele

bloeddruk is de resonantietheorie~Settelse.a.(1980) vonden in hun model dat we

aanduiden met 110DEL.SET en dat in sectie 4.3.1. behandeld wordt,een opslinger

effect in de arteriele bloeddruk en de hartfrequentie voor fluctuaties met een

frequentie rond D.I Hz. In sectie 4.3.2. zullen we de parametergevoeligheid

van dit resonantie-effect in de arteriele bloeddruk analyseren.

4.1. LUSVERSTERKING

In hoofdstuk 3 (Fig.3.1.) is de lusversterking van een teruggekoppeld

regelsysteem gedefinieerd volgens de regeltheorie. In ons model is deze

definitie niet zonder meer bruikbaar, omdat we:

- niet over een referentiesignaal beschikken

- ons model meer dan een regellus heeft (Fig. 4.1.).

Voor het definieren van een lusversterking onderbreken we in ons model

de baroreflexlus. Op de baroreceptoren in ons model zetten we nu een

baroreceptordruk P • Bij een P van 100 mmHg, dus gelijk aan de nor-rec rec
male waarde van de systeem arteriele druk, P

SA
' is in de statische toe-

stand van het model de onderbreking in de baroreflexlus niet te merken

en hebben aIle variabelen hun normale waarden.
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Figuur 4.1.: Overzicht van de bloeddrukregeling.

Een wijziging 1n de baroreceptordruk t.o.v. 100 rnmHg, zal de drukken

en de flow in de circulatie veranderen, waarbij oak de cardiopulmo

naire reflex, als een terugkoppellus, onder invloed van de veneuze

druk in de long- en systeemcirculatie, de hartfrequentie en de peri

fere weerstand beinvloedt.

We definieren de lusversterking Gals:

G met: tiP rec verandering in de baro
receptordruk
verandering in de sys
teem arteriele druk.

De lusversterking volgens deze definitie is niet in overeenstemming

met de regeltheorie, maar is alleen geschikt als een "relatieve" maat

am aan te geven in welke mate de baroreflex plus de cardiopulmonaire

reflex statische verstoringen in de systeem arteriele bloeddruk kan

reduceren.

In figuur 4.2. zijn de stationaire waarden weergegeven van de systeem

arteriele druk PSA en de doorbloeding F als functie van de barorecep

tordruk Prec
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Fi~uur 4.2.: Systeem arteriele druk PSA en de doorbloeding F
als functie van de baroreceptordruk P ~n

HODEL. HYB. rec

In aIle simulaties bedroeg de afwijking van de systeem arteriele druk

t.o.v. zijn stationaire waarde minder dan 5% binnen 30 sec. na de stap

vonnige wijziging van de baroreceptordruk, hetgeen de open Ius res

ponsiesnelheid van de regeling weergeeft.

De lusversterking bedraagt ~4.5,voor P tussen 95 en 105 mrnHg.
rec

Deze lusversterking geldt voor fluctuaties in de baroreceptordruk met
fI..,

frequenties beneden de 0.03 Hz (periodetijd 30 s.), voor hogere fre-

quenties neemt te lusversterking af.

De lusversterking in ons model is lager dan die van ca. 7 die Guyton

(1972a) voor de baroreflex in zijn model vond. Mogelijk is dit een ge

volg van de cardiopulmonaire reflex die weI in ons model, maar niet ~n

Guyton's model is opgenomen bij de "meting" van de lusversterking.

De responsietijd van ons model komt goed overeen met die van Guyton.
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4.2. BAROMODULATIE

De nu volgende paragraaf behandelt de invloed van baromodulatie op de

systeem arteriele druk en het effect daarbij van de cardiopulmonaire

reflex in MODEL.HYB.

Baromodulatie is in MODEL.HYB. volgens Wesseling en Settels gemodelleerd

door de baroreceptor-activiteit B met een (baromodulatie-)factor te ver

menigvuldigen. Simulaties zijn gernaakt met een baromodulatiefactor tussen

0.1 (dit is 10 * inhibitie) en 10 (dit is 10 * facilitatie), zowel met

als zonder de cardiopulmonaire reflex. Daarbij werden de stationaire

waarden van de volgende signalen geregistreerd: systeem arteriele druk,

doorbloeding, hartfrequentie, perifere weerstand, ongerekt volume varia

tie, baroreceptor-activiteit, systeem veneuze druk, long veneuze en

arteriele druk en de beide slagvolumina.

Na een stapvormige wijziging van de baromodulatie-factor traden gedempte

oscillaties op in het model, waardoor de variabelen pas na maxirnaal 200

seconden hun stat.ionaire waarden bereikten.

De stationaire waarden van de systeem arteriele druk en de doorbloeding

zijn in Fig. 4.3. weergegeven als functie van de baromodulatie-factor.

Bij facilitatie meten we 1n ons model een daling van de systeem arteriele

druk en de doorbloeding; de cardiopulmonaire reflex heeft hierbij geen

merkbare invloed op de systeem arteriele druk en versterkt de daling van

de doorbloeding enigszins. Een inhibitie groter dan twee heeft echter

een sterkere stijging van de PSA en de F tot gevolp,. Tevens is de invloed

van de cardiopulmonaire reflex op zowel P
SA

als F dan veel groter. De

cardiopulmonaire reflex reduceert de toename van de systeem arteriele

druk en versterkt de toename van de doorbloeding.

In deze experimenten zijn de veranderingen van de variabelen t.o.v.

de normale waarden relatief zeer groot, waardoor de vele niet-linea

riteiten in ons model een grote invloed hebben op de grootte van de op

tredende verschijnselen. Het is daardoor en door de aanwezigheid van de

verschillende gesloten regellussen in het model niet mogelijk de gemeten

veranderingen in de systeem arteriele druk en de doorbloeding volledig

te verklaren.

We beperken ons tot en1ge aantekeningen over de rol van de cardiopul

monaire reflex bij dit modelexperiment.
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Figuur 4.3.: Systeem arteriele druk Ps en de doorbloeding F,
als functie van de baromo~ulatiefactor; zowel met
(0) als zander (+) de cardiopulmonaire reflex in
MODEL.HYB.
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Tijdens haro-inhibitie is een stijging van de long- en systeem veneuze

druk gemeten. De cardiopulmonaire reflex zal daardoor de baroreflex-

regeling van de perifere weerstand R inhiberen (R daalt) en van deper per
hartfrequentie-faciliteren (f stijgt).

De arteriele druk is ongeveer gelijk aan het product van doorbloeding F

en perifere weerstand R • Door de combinatie van perifere weerstands-per
daling en hartfrequentiestijging, kan de doorbloeding toenemen, zonder

dat de arteriele druk, welke onderdeel uitmaakt van de baroreflex regel

Ius, variert. Dit verklaart de invloed van de cardiopulmonaire reflex

op de doorbloeding tijdens baro-inhibitie.

Tijdens facilitatie is een daling van de long- en de systeem veneuze

druk gemeten. De cardiopulmonaire reflex zal daardoor een invloed heb

ben tegengesteld aan die bij inhibitie.

De arteriele druk is door baromodulatie blijkbaar over een groot

drukbereik te varieren. Bij facilitatie treedt een geringe daling van

de arteriele druk op, terwijl de arteriele druk stijgt bij inhibitie.

De drukstijging voor inhibitie is !~t een factor groter dan 2 zeer

aanzienlijk.

De cardiopulmonaire reflex heeft geen invloed op de systeem arteriele

druk tijdens facilitatie, maar reduceert de drukstijging aanzienlijk

bij een inhibitie met een factor groter dan 2.

4.3. RESONANTIE

Het resonantie-effect in de arteriele bloeddruk is onderzocht in het

model van Settels (t10DEL.SET.) en het model zoals in de hoofdstukken

2 en 3 beschreven is (MODEL.HYB.) In sectie 4.3.1. wordt MODEL.SET.

beschreven.

Het resonantie-effect is tevens onderzocht in een aantal modellen

(HODEL I.HAL tim MODEL 5.WAL), waarin stapsgewijs de uitbreidingen en

componentwijzigingen van het uiteindelijke model MODEL.HYB. t.o.v. het

oorspronkelijke model MODEL.SET. zijn ingevoerd, waardoor we een para

meter gevoeligheidsanalyse van het resonantie-effect uitvoeren.

4.3.1. Beschrijving MODEL.SET.

Het door Settels ontwikkelde model is weergegeven in de fig. 4.4 en

4.5. Tabel 4.1. geeft de verschillen aan tussen MODEL.SET en MODEL.RYB.
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TMEL 4.].: Verschillen tussen HODEL.SET. en MODEL.HYB.

Component/Variabele MODEL. SET. MODEL.HYB.

Slagvolume Vs Ventrikel-funetie Vs = funetie (preload, after
~urve(Figuur 4.6.) load, eontraetiliteit e

hartfrequentie)

Dynamiea ,
baroreeeptoren 1 2 - I+s4
(Laplace notatie)

Arteriele eomplian-
3 -I Niet-lineai5 -I

tie CSA in d~ sys- ] (em mmHg ) ca. 1.5 (em .mmHg ) rond
teeme1reulat1e een druk van 100 mmHg.

Veneuze eompliantie
3 -I

Viseo-elastisehe eompliantie
CSV in d~ systeem- 30 em .mmHg snel~e varijties -I
c1reulat1e C~u - 30 em .mmHg

Arteriele eomplian-
3 -I 3 -I

t~e C1v ~n de long- 2 em .mmHg 9 em .mmHg
e1reu at1e

Veneuze eompliantie
3 -I 3 -I

Cpy ir: de longcir- 4 em .mmHg 9 em .mmHg
eu at1e

Cardiopulmonaire
afwezig aanwezig, zie par.3.4.

reflex

Hartfrequentie-re-
geling. 0.1 s 0.2 s
Vertragingstijd TD
Tijdeonstante 1" 1.5 s 1.8 s

n
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4.3.2. Modelexperimenten m.b.t. resonantie

In deze sec tie behandelen we de experimenten die uitgevoerd zijn om

de parametergevoeligheid van het resonantie-effect in de systeem arte

riele druk voor fluctuaties met een frequentie rond 0.1 Hz vast te stellen.

We genereren in onze modellen fluctuaties door op de perifere weerstand

sinusvormige signalen met een vaste frequentie te superponeren, met een

amplitude gelijk aan 1% van de waarde bij P
SA

= 100 mmHg. Gedurende 100

seconden werd er gesimuleerd, waarbij de arteriele druk op een XY-schrij

ver werd geregistreerd. Deze simulaties werden uitgevoerd voor verschil

lende stimulatie frequenties rond de 0.1 Hz(zie Fig. 4.7.). De amplitude

van de fluctuaties in de arteriele druk wordt als maat voor het resonan

tie-effect genomen.
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De modellen met hun simulatie resultaten worden in het volgende deel

van deze sectie behandeld. De amplitude van de fluctuaties in de Sy8

teem arterieledruk als functie van de frequentie zijn in Fig. 4.8. weer-

gegeven.

In dit model dat ten grondslag ligt aan dit afstudeerwerk, treedt

een geringe opslingering van de systeem arteriele druk op voor fluc

tuaties met een frequentie rond de 0.12 Hz.

HODEL I •HAL.-----------
Dit model heeft een tweemaal zo grote versterking in de baroreflex

regeling van de perifere weerstand. De opslingering, die nu rond 0.11 Hz

ligt, heeft ongeveer een tweemaal zo grote amplitude als MODEL.SET ••

Settels heeft uit zijn modelonderzoek de conclusie getrokken dat de

perifere weerstandsregeling door de baroreflex, de oorzaak van het op

slingereffect is; dit wordt door deze simulatie bevestigd.

MODELI.WAL. had aIleen tot doel de conclusie van Settels te verifieren.

De versterking in de baroreflex-regeling veor de perifere weerstand is

in het definitieve model MODEL.HYB. gelijk aan dat in het model van

Settels MODEL.SET ••

MODEL2.WAL· D b d"" "d" d I I----------- e aroreceptor- ynam1ca 1S 1n 1t me e opgenomen, vo -

gens de Laplace-overdrachts-functie: 2 - 1:6s (zie sectie 3.2.5.).

Het resultaat is een sterkere opslingering van de frequenties, nu

rond 0.12 Hz.

Door deze dynamica neemt de versterking van aIle regelingen die onder

invloed staan van de baroreflex, voor fluctuaties toe.

De versterkte neiging tot oscilleren van de circulatie en haar rege

lingen, door de grotere versterking in de baroreflex op de perifere

weerstand, wordt blijkbaar slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de

eveneens grotere versterkingen in de andere regelingen die onder in

vloed van de baroreflex staan.

Ten opzichte van MODEL2.HAL. is in dit model de regeling van de hartfre

quentie minder snel geregeld. De vertragingstijd is vergroot van 0.1

naar 0.2 seconden en de tijdsconstante van 1.5 naar 1.8 sec (zie sectie

3.2.2.). Het opslingereffect rond 0.12 Hz blijkt nu in veel sterkere mate

aanwezig te zijn. We kunnen dit als voIgt verklaren.
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De hartfrequentie-regeling is de snelst reagerende drukregeling en

daarmee de effeetiefste regeling voor het redueeren van drukfluetuaties.

Door vertraging van de reactie-snelheid van deze regeling worden de

drllkfluctuaties in mindere mate gereduceerd, hetgeen tot uiting komt in

een sterker opslingereffect.

De eomplianties in de longcirculatie zijn in dit model verdubbeld t.o.v.

die in de vorige modellen. Het model is verder gelijk aan !10DEL3.WAL ,

dus met de baroreceptor-dynamica en de langzamer reagerende hartfre

quentieregeling. In vergelijking met !10DEL3.WAL. zien we een geringe

toename van het opslingereffect. Uit deze simulatie, waarin aIleen de

systeem arteriele druk geregistreerd is, is ons niet duidelijk gewor

den op welke wijze de wijziging in longcompliantie bijdraagt tot een

toename van het opslinger-effect.

Dit model bevat een andere linker en rechter ventrikel-functie-curve

dan de voorgaande modellen (Fig. 4.6.). In par.2.4. is aangegeven op

welke wijze deze curven zijn afgeleid met honden-experimenten. Ret

model is verder gelijk aan MODEL4.WAL ••

Het opslinger-effect, rond 0.12 Hz, blijkt t.o.v. MODEL4.WAL. te zijn

toegenomen.

Door het steilere verloop van de ventrikel-functie-curven rond het

instelpunt van de veneuze druk, zal een fluctuatie in de veneuze druk

in dit model resulteren in een sterkere fluctuatie van het slagvolume,

dan in de voorgaande modellen.

MODEL.HYB.----------
De voorgaande modellen werden op een digitale computer in de simulatie

taal THTSIM (Meerman, 1977) gesimuleerd. Bet uiteindelijke model MODEL.HYB;

is op een hybride computer gesimuleerd. In dit model is het opslingeref

feet op dezelfde wijze onderzocht als in de voorgaande modellen. Echter

is, in verband met de schalinB van de variabelen op de hybride computer,

nu een sinusvormig signaal op de perifere weerstand gesuperponeerd met

een tweemaal zo grote amplitude (2% van de normale perifere weerstand

waarde). Door de vele niet-lineariteiten in het model zal de tweemaal

zo grote verstoring niet resulteren in een tweemaal zo grote fluctuatie

van de systeem arteriele druk.
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In het hybride model MODEL.HYB. is door simulatie de invloed van de

systeem arteriele compliantie, de longcompliantie en de cardiopulmo

naire reflex op het opslinger-effect onderzocht. Fig. 4.9. geeft de

amplitude weer van de systeem arteriele drukfluctuaties als functie van

de frequentie onder verschillende condities.

De longcomplianties blijken in dit definitieve model minder invloed te

hebben op het opslinger-effect dan in de voorgaande modellen. De oor

zaak hiervan is waarschijnlijk het gewijzigde model van de pompwerking

van het hart, daar dit de enige belangrijke wijziging is in dit model

t.o.v. de modellen MODEL3.WAL. en MODEL4.WAL., waarin we een veel ster

kere invloed van de longcomplianties op het opslinger-effect vanden.

Uit de simulaties blijkt tevens dat de cardiopulmonaire reflex en de

gewijzigde systeem arterie1e compliantie weinig invloed hebben op het

opslinger-effect in het model.

Conclusies

AIle onderzochte modellen vertonen een opslinger-effect in de systeem

arteriele bloeddrukfluctuaties voor frequenties rond de 0.1 Hz.

De modelexperimenten bevestigen hiermee de hypothese dat de circulatie

met haar regelingen resonantie-effecten vertonen die in dit onderzoek

gemeten zijn rond de 0.1 Hz.

Het opslinger-effect rond 0.1 Hz wordt versterkt door o.a.:

- een grotere versterking in de baroreflex-regeling van de perifere

weerstand

- een vertraging van de baroreflex-regeling op de hartfrequentie

- een baroreceptor-activiteit die sterker fluctueert bij fluctuaties 1n

de systeem arteriele druk.

Ook de longcomplianties in het model voor de pompwerking van het hart

bleek van invloed te zijn op het opslinger-effect. In het uiteindelijke

model met een slagvolume afhankelijk van de preload, de afterload en de

contractiliteit van het hart, bleek de invloed van de systeem-arteriele

compliantie en de longcomplianties op het opslinger-effect gering te

zijn; dit laatste in tegenstelling tot de modellen met een slagvolume

volgens een ventrikel-functie-curve. Gesteld kan echter worden dat de

uitgebreide slagvolume berekening realistischer is dan een simpele ventri-
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kel functie-curve.

uit simulaties welke niet zijn weergegeven blijkt dat de ongerekt-volume

regeling weinig invloed heeft op het optredende opslinger-effect.



- 107 -

5. STOCHASTISCHE MODELPARAHETERS

Bij de opbouw van het model z~Jn we er van uitgegaan dat aIle processen

in de circulatie en haar regelingen deterministisch zijn. In dit hoofd

stuk wordt de aandacht gevestigd op een mogelijk stochastisch karakter

van de perifere weerstand en van de baromodulatie(par. 5.1. en 5.2.).

Vanuit de physiologie zullen enkele gegevens naar voren gebracht worden

die de hypothese van baromodulatie ondersteunen.

5.1. STOCHASTISCHE PERIFERE WEERSTAND

De stromingsweerstand van vaatbedden wordt geregeld door contractie

van gladde spiervezels welke in aIle bloedvaten aanwezig zijn met

uitzondering van de capillairen en de kleine, postcapillaire venulen.

Deze stromingsweerstand staat onder invloed van zowel het centrale

zenuwstelsel (o.a. baroreflex) als locale regulatie mechanismen. De

weerstandregeling vindt vooral plaats door de arteriolen (Boeles, 1979).

Het aantal arteriolen wordt geschat op 10 10 • Het aantal neuronen dat

betrokken is bij de regeling van de perifere weerstand zal dan ook zeer

groot zijn. Van neuronen is bekend dat ze random drempelwaarde-fluc

tuaties, interne ruis en onregelmatige spontane activiteiten vertonen.

(Fatt en Katz, 1952; Frishkopf & Rosenblith, 1958; Verveen, 1961).

We veronderstellen daarom dat de stochastische processen van de neu

ronen ook aan de perifere weerstand een stochastisch karakter geven.

Een tweede verschijnsel dat aan de perifere weerstand een mogelijk

stochastisch karakter geeft, is autoregulatie. Hieronder wordt verstaan

het vermogen van sommige vaatbedden om zelf de stromingsweerstand aan

te passen aan gewijzigde Omstandigheden in het weefsel, zonder inter

ventie van het centrale zenuwstelsel (Bernards en Bouman, 1978). Door

deze autoregulatie fluctueert de stromingsweerstand van de afzonderlijke

vaatbedden. In het "Intermezzo" is aangegeven dat dit mogelijk een

stochastisch karakter geeft aan de perifere weerstand.

He postuleren het volgende:

De perifere weerstand heeft een stochastische waarde, waarvan de ge

middelde waarde wordt bepaald door de baroreflex en de cardiopulmo

nai re reflex.

De verdelingsfunctie van de stromingsweerstand van ieder afzonderlijk

vaatbed (voornamelijk bepaald door de arteruolen) is niet bekend.
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Door het zeer grote aantal vaatbedden die parallel en in serie ge

schakeld de perifere weerstand vormen, zal de totale perifere weer 

standwaarde echter ongeveer een normale verde ling hebben.

Orer het frequentiespectrum bestaat minder zekerheid. We veronder

stellen dat door het ui tmiddelingseffect de autocorrelatiefunctie

~ (T) een dalend verloop heeft voor toenemende ITI, het frequentie-
xx

spectrum is dan niet wit, maar vertoont een meer laag-frequent karakter.

In hoofdstuk 6 zullen we bij de simulaties laagfrequente ~i8 gebruiken

met ongeveer een normale verdelingsfunctie.

5.2. STOCHASTISCHE BAROMODULATIE

Bij het ontwikkelen van ons model hebben we de verwerking van de

baroreflex afferente signalen in het CZS (medulla oblongata) als

lineair verondersteld. Deze verwerking staat onder invloed van hogere

zenuwcentra. Met name Hilton (1972, 1975) heeft gewezen op 2 aan

wijsbare systemen in de hypothalamus die de baroreflex beinvloeden.

Het eerste systeem wekt de zgn. depressor- en"rust-effecten"op. Het

tweede systeem is betrokken bij de zgn. "defense reaction" welke

door sympatische prikkeling teweeg gebracht wordt (Karemaker en

Borst, 1979).

In het volgende bespreken we het depressor- en'~ust effectr~n de

defense reaction,met hun invloed op de baroreflex,afzonderlijk.

Daarna wordt ingegaan op de mogelijke stochastiek van beide sys

temen.

Depressor- en "rust-effect"

Smyth e.a. (1969) beschouwden de invloed van de systolische arteriele

bloeddruk op de hartfrequentie bij de mens. Door injectie van 1.5 ~g

angiotensine wekten zij een verhoging van de (systolische) bloeddruk

op. Zij zetten de systolische bloeddruk tussen twee opeenvolgende

hartslagen uit tegen de periodetijd (RIt-interval) van de daaropvol

gende hartslag, tijdens de bloeddrukverhoging (Fig. 5.1.). De helling

van deze grafiek werd als maat voor de baroreflex-gevoeligheid gede

finieerd en drukt de toename uit van de hartslag-periodetijd per mrnHg

systolische bloeddrukstijging. Aangetoond werd dat deze baroreflex

gevoeligheid tijdens slapen toegenomen is. In een recente publicatie

geeft Sleight (1978) waarden van deze baroreflexgevoeligheid. Tijdens
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slapen bedraagt de helling ~ 25.5 msec/mmHg; tijdens de fase van
• • "u /. "u 5 8 /slaper1ghe1d - 10.9 msec mmHg en 1n de wakkere fase - • msec mmHg.

Vit deze pUblicaties blijkt een verandering van de baroreflex ver

sterking op de hartfrequentie-regeling in de wakkere versus de sla

pende fase.

•

----u
u
'" 800e
'-
-'
-<
:>
cr:.......
:z:

a: 700I
a::

600"---,r---.,----T'"-----,

900

y=15·6i-9z.4
n =16
r • D·926

90 100 110 120

SYSTOLIC PRESSURE (mm Hg)

Figuur 5.1.: Hartslagperiodetijd als functie van de
systolische druk bij de mens tijdens het
slapen. De systolische drukverhoging werd
door infusie van 1.5 ~g angiotensine opge
wekt (Smyth e.a., 1969).

Over de invloed van de wakende versus slapende fase op de baroreflex

regeling van het ongerekt volume, de perifere weerstand en de contrac

tiliteit van het hart, is niets bekend. Het depressor- en "rust-effect"

zal aIleen dan een verlaging van de arteriele bloeddruk kunnen bewerk

stelligen indien het tevens op de drie andere regelingen werkt. Zou

het depressor- en rust-effect aIleen op de hartfrequentie-regeling

werken, dan zou door de baroreflex op de andere 3 regelingen de arte

riele bloeddruk nagenoeg constant blijven (Wesseling en Settels, 1980).

Gezien de aanzienlijke bloeddrukdalingen die tijdens slaap op kunnen

treden (Pickering, 1974) is het aannemelijk dat het depressor- en rust

effect op aIle baroreflex-regelingen in gelijke mate aanwezig is. Hier

mee sluiten we aan bij de baromodulatie hypothese van Wesseling en

Settels (zie Intermezzo).
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Weveronderstellen dat de baromodulatie-hypothese een fenomenologische

beschrijvingswijze kan zijn van o.a.het depressor-en"rusteffect~De

baromodulatie, zoals die door Wesseling en Settels gepostuleerd is,

duiden we in het verslag aan met de naam "rusteffect"-baromodulatie.

De verminderde inhibitie die bij de mens in een slaperige of slapende

fase gemeten is, wordt in ons model gesimuleerd als een facilitatie

ten opzichte van de wakkere fase.

Defense-reaction

De "defense-reaction", ook weI de "fight or flight-reaction" genoemd,

is de aanpassing van processen in het lichaam op een te verwachten

activiteit. Onder invloed van het CZS anticipeert het lichaam op mo

gelijk komende activiteiten.De "defence reaction" heeft een inhiberende

werking op de sinus caroticus afferente zenuwsignalen in de medulla

(Fig. S.2.)(Karernaker&Borst, 1979).

vagus

.-----_ vasoconstrictors

.----.. heart
spinal cord

cortical limbic-----y--
hypothalamus T TT T Tdefense area

I I I I I
, I ' I I------ui-r--:--r:I--,ll.iI--

medulla ->-- +1
____ S¥Q!i~~i~~ t l'!rve

vasodilators

Figuur 5.2.: Een schematische voorstelling van het hypothalamus
medulla gebied, waarin het afdalende hypothalamus-
systeem de sinus caroticus afferent:e signalen kan
inhiberen door pre- en post-synaptische mechanismen
(Manning, 19 77) •

Er is een verschil van invloed tussen de "defense reaction" op de

baroreflex op de hartfrequentie en die op de vasoconstrictor zenuw

vezels (perifere weerstand- en ongerekt volume-regeling). De baroreflex

op de hartfrequentie wordt gefaciliteerd, terwijl de baroreflex op de
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vasoconstrictor zenuwvezels nauwelijks beinvloed wordt(Djojosugito,

1970). Over de "defense reaction" op de contractiliteit is niets be

kend. De contractiliteit van het hart wordt evenals de vasoconstric

tie via het sympatisch zenuwstelsel geregeld, dit in tegenstelling tot

de hartfrequentie die bij de in ons model geldende arteriele druk

hoofdzakelijk door het parasympatische zenuwstelsel gestuurd wordt.

We veronderstellen daaroI!l dat de "defense-reaction" geen invloed heeft

op de contractiliteit.

De "defense';"reaction" en het depressor- en "rusteffect" hebben een

verschillende invloed op de baroreflex.

Voor de "defense-reaction" postuleren we nu:

Onder invloed van de "defense-reaction" wijzigt de versterking ~n de

baroreflexregeling van de hartfrequentie zich (modulatie).

Figuur 5.3. geeft onze modelvoorstelling van deze hypothese weer.

_------......~PERIFERE WEERSTANO

....------..ONGEREKT VOLUME
{J(NAMIC A

B 1-------.... CONTRAe TIL IT EIT

......--..t L J -"- t-----4
. s 1. s"

t----t~HARTFREQUENTIE

PSA arteriele druk in de systeem-circulatie

B baroreceptor-activiteit

~R "defense reaction" modulatiefactor.

Figuur 5.3.: Modelvoorstelling van de modulatie van de
versterking in de baroreflex op de hartfre
quentie door de "defense-reaction".

Stochastiek

\le veronderstellen nu dat ook de "defense-reaction" en de "rust-effect"

baromodulatie niet deterministisch maar stochastisch is.

In de modelexperimenten van hoofdstuk 6 geven we aan de "rust-effect"

baromodulatiefactor en de "defense-reaction"-baromodulatiefactor daarom

een stochastisch karakter, met een gemiddelde waarde van een.
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Over dit stochastisch karakter kunnen we geen gefundeerde uitspraken

doen, we postuleren daarom:

De modulatiefactor wordt gedefinieerd door lOx. met voor x een sto

chastisch signaal met een normale verdelingsfunctie, een gemiddelde

van nul en ongeveer een I/f frequentie-spectrum.

Bij deze definitie van de modulatiefactor is de kans op inhibitie

met een factor y gelijk aan de kans op facilitatie met een factor y.
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6. RESULTATEN

Ais onderdeel van het fluctuatieonderzoek op het ~ITI zijn programma's

ontwikkeld voor de analyse van arteriele bloeddruk- en hartfrequent

tiesignal~n in zowel het tijd- als frequji1ntiedomein (Settels, 1980,

van Esch, 1980). Deze programma's zijn reeds gebruikt voor de analyse

van metingen bij normo- en hypertensieven (Settels, 1980) en voor het

onderzoek naar de reproduceerbaarheid van spectra bij normotensieven

(van Esch, 1980).

In ons hybride computermodel van de circulatie met de baroreflex en

de cardiopulmonaire reflex voor de bloeddrukregeling, Z1Jn fluctua

ties opgewekt door variabiliteit van de perifere weerstand en/of van de

baromodulatie. Voor de analyse van de fluctuaties in de arteriele

hloeddruk en de hartfrequentie in het "real-time" model werden de eer

der genoemde analyseprogramma's gebruikt. Hierdoor is een goede ver

gelijking van de simulatie-resultaten met de metingen aan proefperso

nen mogelijk.

In dit hoofdstuk voIgt eerst een korte beschrijving van het totale

analyse-programma en de opzet van de simulaties op de hybride computer

(Par. 7.1.). Daarna volgen de simulatieresultaten en de conclusies wel

ke we daaruit trekken (Par. 7.2.)

6.1. ANALYSE METHODE EN SIMULATIE OPZET

Een uitgebreide behandeling van de analyse-methoden vindt men in het

afstudeerverslag van van Esch (1980). Dit hoofdstuk geeft slechts

een korte beschrijving van de gebruikte analyse programma's, waarna

de opzet van de simulaties wordt beschreven.

Analyse programma

Tijdens de simulatie worden het arteriele bloeddruk- en hartfrequen

tiesignaal op de band opgenomen. Voor verwerking van deze opnamen

met het analyseprogramma op de digitale computer worden de opnamen

laagdoorlaat gefilterd (f
K

= 0.5 Hz) en bemonsterd met een frequentie

van 5 Hz. Uit 1024 monsters wordt een zgn. "record" of "ensemble"

gevormd (tijdsduur van een ensemble ~ 3.5 min.) Dit aantal is gekozen

om een voldoende frequentieresolutie (0.0049 Hz) te verkrijgen.
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Analyse in het amplitudedomein

Trends

Een trend wordt gedefinieerd als een frequent ie-component met een

periode langer dan de lengte van een record. Door lineaire regres

sie analyse worden trends geelimineerd.

2
Gemiddelde ~ en variantie cr
-----------_!_--------------~-

2
Van aIle records worden het gemiddelde ~ en de variantie cr geschat.

x x

uit iedere opname bestaande uit een of meerdere records wordt een

amplitude- kansdichtheidsfunctie bepaald, die met de Kolmogorov

Smirnov test I(K-S test) wordt getest op normaliteit met een onbe

trouwbaarheidsdrempel van 5% (De Jonge, 1963).

Analyse in het frequentiedomein

Het vermogensdichtheidsspectrum van de bloeddruk en hart frequent ie

fluctuaties wordt geschat voor de frequentieband van 0.005 tot 0.40 Hz.

De gevonden spectra worden gefilterd ("smoothing") door een driepunts

lopend gemiddelde te nemen. De resolutie na "smoothing" bedraagt 0.015 Hz.

Coherentie----------
De arteriele bloeddruk en de hartfrequentie in het model zijn aan el

kaar gekoppeld door de bar~reflex. Frequentie afhankelijke informa-

tie over deze koppeling kan verkregen worden uit het coherentiespec

trum tussen beide signalen. Hiervoor wordt verondersteld dat voor de

fluctuaties de relatie tussen arteriele bloeddruk en hartfrequentie door

een lineaire overdracht beschreven kan worden.

ARTERIELE

BLOEDDRUK

x
H(f)

y HART- ~

FREQUENTI£

r (f)
xy

De complexe coherentie beschrijft de correlatie tussen x en y in het

frequentiedomein en is gedefinieerd als:

j0
x

(f)
y (f).e y

xy
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Y (f) wordt de coherentiefunctie genoemd t deze heeft een waarde
xy

tussen 0 en 1 en is overeenkomstig de correlatie-coefficient gede-

finieerd (Jenkins & Watts t 1968). 0 (f) wordt de kruisfase genoemd txy
deze vertegenwoordigt het faseverschil tussen x en y bij frequentie f.

Om de statistische betrouwbaarheid van de schatter van de coherentie

te berekenen wordt de Fisher-z transformatie toegepast. Deze wordt

gegeven door:

(
_ 1 1 + y( f)

w f) - 2 In {I y(f)} = arctanh y(f)

Bij y = 0.7 is ongeveer 50% van de variantie van y gekoppeld aan x.

Dit niveau t dat na transformatie 0.867 bedraagt, wordt hier als sig

nificante drempelwaarde beschouwd (Snedecor &Cochran, 1967; Settels,

1980) •

De schatting van ~ is bij kleine coherentie zeer onbetrouwbaar.
xy

AIleen bij die frequentiecomponenten waar de coherentie groot genoeg

iS t kan betekenis worden toegekend aan het berekende kruisfasespectrum

(Jenkins en Watts~ 1968).

Simulatieopzet.

De betrouwbaarheid van de door het analyse-programma gemaakte schat

tingen neemt toe met het aantal records van een opname. Voor iedere

record is ~ 3.5 minuut simulatie nodig en nog eens 3.5 minuut voor

het bemonsteren van de bandopname. Er moet daarom een compromis ge

maakt worden tussen de gewenste betrouwbaarheid en de simulatietijd.

Als minimum aantal records per opname hebben we drie gesteld.

De simulatietijd hebben we op 15 minuten gekozen. Hiervan gebruiken

we de eerste 1 min.45sec. niet, omdat in die tijd nog sprake is van

een overgangsverschijnsel. De resterende simulatietijd is voldoende

voor het maken van 4 records. Incidenteel mo*t een record vervallen

door storingen in de DA-converter van de analoge computer.

Voor visuele inspectie tijdens de simulatie werden een aantal signa

len op een schrijver geregistreerd (zie Fig. 6.1).

Om vergelijking van de verschillende simulatie-experimenten moge

lijk te maken werd voor ieder experiment hetzelfde ruissignaal ge

bruikt. Dit ruissignaal was op de band opgenomen en op de onderstaan

de wijze verkregen.
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: Registratie tijdens de computersimulaties.
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Een 8-bits parallel signaal met een frequentie van 0.4 kHz werd

geleverd door een pseudo random reeksgenerator (TH Delft No. 9017-02)

met een reekslengte van (220 - ))7. Dit signaal werd door een DAC

omgezet in een discreet analoog signaal met een gemiddelde van nul

en op de band opgenomen. Het ruissignaal werd verkregen door het

discrete signaal laagdoorlaat te filteren (fK = 0.08Hz), waardoor

het ongeveer een normale verdeling kreeg met ongeveer een I/f

frequentiespectrum, en werd daarna op de band opgenomen.

Het ruissignaal met zijn gemiddelde waarde, variantie en vermogens

dichtheidsspectrum is in Fig. 6.2. weergegeven. Het spectrum is bere

kend voor drie en voor vier records. De verschillen tussen de twee

spectra maken duidelijk dat we bij de vermogensdichtheidsspsectra

van de simulaties niet op detailverschillen mogen letten.

Op het tweede kanaal van de bandopname stond hetzelfde ruissignaal,

doch 3 minuten in de tijd verschoven. Dit kanaal werd gebruikt in

experimenten waarin twee "onafhankelijke" ruissignalen nodig waren.

Doordat het gemiddelde van het ruissignaal ongelijk nul was, trad

bij de simulaties een kleine verandering in de gemiddelde waarden

van de variabelen op. Dit is voor onze modelstudie echter geen be

zwaar, orndat we aIleen geinteresseerd zijn in de fluctuaties van de

variabelen.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de simulatie-resultaten werd op de volgende

drie factoren gelet.

Mayer gaf in Z1Jn publicatie in 1876 reeds aan dat de fluctuaties in

de bloeddruk niet constant van amplitude zijn. De 0.1 Hz-component

van de bloeddruk- en hartfrequentiefluctuatie blijkt soms plotseling

sterker te worden om even later weer zwakker te worden. Men krijgt

dan het verschijnsel van "uitbarstingen"("bursts") van de 0.1 Hz com

ponent (zie Fig. 6.3.). Dit effect is duidelijk naar voren gekomen in

de recente metingen aan proefpersonen door Settels (1980) en van Esch

(1980). Ret optreden van de "bursts" is dan ook van belang voor een

realistische model output.

Ons model is dusdanig geschaald dat directe vergelijking mogelijk is
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Rper
MODULATIC
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2
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48 112--- ---
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Figuur 6.2.: Ruisbron gebruikt voor "stochastisch" perifere
weerstand en modulatiefactor-onderzoek.
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tensieve proefpersoon.



- 120 -

tussen de vermogensdichtheidsspectra van de modelsimulaties en van

de metingen aan proefpersonen (Settels, 1980; van Esch, 1980).

Bij de proefpersonen lag de Fisher-Z getransformeerde coherentie

factor van de normotensieven meestal lager dan 1 met een duidelijke

piek tot 2 a 2.5 rond 0.1 Hz en bij de ademhalingsfrequentie.

Figuur 6.3. toont voor een jonge normotensieve volwassene een repre

sentatieve registratie van de 3 beoordelingscriteria.

6.2 0 SIMULATIE-EXPERItlliNTEN

In hfdst. 5 is de mogelijkheid aangegeven van een stochastisch ka

rakter voor de perifere weerstand en de baromodulatie. Nu volgen de

resultaten van een aantal simulaties met ruis, die de effecten van

de stochastiek tonen.

6.2.1. Stochastische perifere weerstand

De simulaties zijn, evenals in hfdst. 4, uitgevoerd met verschil

lende parameterinstellingen, om de invloed hiervan op de fluctua

ties te analyseren. Zie figuur 6.4 tim 6.22.

Resultaten en conclusies------------------------
Drie simulaties zijn uitgevoerd in het model MODEL IfYB met de nor

male parameterinstelling. Dat de resultaten (Fig. 6.4. 6.5. en 6.6.)

toch detail-verschillen vertonen, is waarschijnlijk een gevolg van

een niet precies gelijke keuze van de records.

De resultaten tonen duidelijk "bursts" in de bloeddruk- en hartfre

quentie-signalen en een afwezigheid van laagfrequente componenten

« 0.07 Hz) in de spectra. Ademhaling is niet in het model gesimu

leerd en de sporen hiervan in de signalen en spectra ontbreken dan oak.

We geven nu een korte opsonnning van de invloed van enkele parameters

op het "IO-seconden-ritme" in ons model.

Een verkleining van de versterking in de baroreflex op de hartfrequen

tie vergroot enigszins de fluctuaties 1n de bloeddruk, maar niet in de

hartfrequentie (zie fig. 6.7).

Een baroreflex op de hartfrequ~ntie met een grotere vertragingstijd

versterkt de fluctuaties in hartfrequ~tie en bloeddruk (zie Fig.6.8.).
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Bij combinatie van de twee voorgenoemde wijzigingen in de hartfre

quentieregeling treedt een toename op in de hartfrequentiefluctua

ties en een relatief grotere toename in de bloeddrukfluctuaties

(zie Fig. 6.9.).

Uitschakeling van de perifere weerstandregeling resulteert in een

afwezigheid van het "IO-seconden-ritme", terwijl bij een vergro

ting van de versterking in de baroreflex op de perifere weerstand

met 1.25 resp. 1.5 maal normaal het "IO-sec.-ritme" onevenredig

sterk toeneemt (zie Fig.6.10, 6.11. en 6.12.).

De voorgaande simulatieresultaten suggerereneenbevestiging van

een conclusie van Wesseling & Settels, namelijk dat de perifere

weerstandregeling oscillaties opwekt. Bij de grote versterking in

de baroreflex op de perifere weerstand (Fig. 6.12.) zien we onge

veer sinusvormige fluctuaties, aangezien de vermogensdichtheids

spectra slechts een zwakke tweede harmonische en een zeer zwakke

derde harmonische component bevatten.

Bij verandering van de vertragingstijd van de sympatische outflow

in de baroreflex op de perifere weerstand en de contractiliteit en

in de cardiopulmonaire reflex, verplaatst de ligging van het "10

sec-ritme" zich in het frequentiedomein (zie Fig. 6.13. en 6.14.).

Dit is in overeenstemming met de voorgaande conclusie, daar bij

wijziging van de vertragingstijd in de regellus met oscillatie-ver

schijnselen, de oscillatie-frequentie van die regellus en daarmee.de

resonantie-frequentie van het totale systeem zich wijzigt.

De "dip" in het vermogensdichtheidsspectrum van Fig. 6.14. bij 0.075 Hz

is waarschijnlijk het gevolg van de overeenkomstige "dip" in het ver

mogensdichtheidsspectrum van de toegepaste ruisbron (zie Fig. 6.2.).

De invloed van de cardiopulmonaire reflex is onderzocht door de re

flex: uit te schakelen (Fig.6.15.), tweemaal te versterken (Fig.6.16.),

aIleen op de hartfrequentie (Fig. 6.17.) of aIleen op de perifere

weerstand (Fig. 6.18.) te laten werken. Uit deze simulaties blijkt

dat de cardiopulmonaire reflex in ons model geen significante in-

vIoed heeft op het "IO-sec.-ritme". Bij een verkleining van de baro

reflex lusversterking ~et een factor 2 (baromodulatiefactor = 0.5),

verdwijnt het "I O-sec.-ritme", terwij I een vergroting van de baro

reflex lusversterking met een factor 2 (haromodulatiefactor '" 2)

slechts een kleine toename van voornamelijk de hartfrequentiefluctua

ties veroorzaakt (Fig. 6.19. en 6.20.).

Uit de figuren 6.21 en 6.22. blijkt tenslotte dat de baroreflexrege-
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Versterking in de baroreflex op de hartfrequentie 80%
van de normale waarde.
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0.5 seconde, i.p.v. normaal 0.2 seconde.
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Figuur 6.10.: Simulatie met een "stochastische" perifere weerstandwaarde.
Geen baroreflex op de perifere weerstand (versterking = 0).
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Figuur 6.12.: Simulatie met een "stochastische" perifere weerstandwaarde.
Versterking in de baroreflex op de perifere weerstand LS
1.5 maal de normale waarde.
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Figuur 6.13.: Simulatie met een "stochastische" perifere weerstandwaarde.
Vertragingstijd in de baroreflex op de perifere weerstand en
de contractiliteit en in de cardiopulmonaire refiex is 2.5
seconde (regelingen via de symphaticus).
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Figuur 6.14.: Simulatie met een "stochastische" perifere weerstandwaarde.
Vertragingstijd in de baroreflex op de.perifere weerstand en
de contractiliteit en in de cardiopultDc1lnaire refleoc is 4 se
conden (Regelingen via sympathicus).
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Figuur 6.15.: Simulatie met een "stochastische" perifere weerstandwaarde.

zander de cardiopulmonaire reflex.
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de normale waarden.
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Figuur 6.18.: Simulatie met een "stochastische" perifere weerstandwaar4e.
Cardiopulmonaire reflex alleen op de perifere wee~tand

well!kzaam.
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Figuur 6.22.: Simulatie met een "stochastische "perifere weerstandwaarde.
Versterking in de baroreflex op het ongerekte volume is
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ling op het ongerekt volume een verschuiving in de ligging van

het "lO-sec.-ritme" veroorzaakt en weI naar hogere frequenties

bij een toename in de versterking.

6.2.2. Stochastische baromodulatie

Deze sec tie behandelt de modelsimulaties met een stochastische baro

modulatie.

Stochastische "rust-effect" en "defense-reaction" baromodulatie

zijn afzonderlijk en in comb ina tie met een stochastische perifere

weerstand gesimuleerd. Figuur 6.2. toont de baromodulatie-factor

als functie van de tijd, die bij de simulatie gebruikt is.

Het blijkt dat een stochastisch "rust-effect"-en "defense reaction"

baromodulatie beiden fluctuaties in de arteriele druk en de hartfre

quentie genereren, met in het vermogensdichtheidsspectru~een piek

rond 0.1 Hz en sterke componenten bij frequenties beneden de 0.07 Hz

(zie Fig. 6.23. en 6.24), dit in tegenstelling tot de voorgaande

simulatieresultaten.

Bij stochastische "rust-effect"-baromodulatie vertoont de bloeddruk

sterke laagfrequent-componenten «0.07 Hz) (Fig. 6.23), dit in tegen

stelling tot de stochastische "defense-reaction"-baromodulatie,

waarbij de hartfrequentie sterke laagfrequent-componenten vertoont

(Fig. 6.24.).

Ook bij proefpersonen is gemeten dat de onderlinge verhouding van de

vermogensdichtheden van arteriele bloeddruk en hartfrequentie variert,

zowel binnen een individu als tussen individuen (van Esch, 1980).

De dip in het cOherentiespectrum rond 0.09 Hz bij de stochas

tische "defense-reaction" baromodulatie is in tegenstelling met de

registraties bij de mens die rond 0.1 Hz steeds een piek vertonen

(van Esch, 1980; Settels, 1980).

In het tijddomein vertoont het druksignaal bij stochastische "rust

effect "haromodulatie en het hartfrequentiesignaal bij stochastische

"defense-reaction"-baromodulatie niet het zo evidente"burst-effect".

Bij combinatie van elke van de vormen van stochastische baromodu

latie met een stochastische perifere weerstand (Fig. 6.25 en 2.26.)

worden de fluctuaties rond 0.1 Hz versterkt ten opzichte van sto-
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chastische baromodulatie aIleen.

Ret coherentiespectrum heeft bij een comb inatie van stochastische

baromodulatie en stochastische perifere weerstand een verloop dat

vergelijkbaar is met het bij de mens gemeten coherentiespectrum,

dit in tegenstelling tot de andere simulaties, waarbij de cohe

rentie bij lage frequenties in het algemeen te hoog is.
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Figuur 6.25.: Simulatie met een "stochastische" perifere weerstandwaarde
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7. CONCLUSIES

In dit onderzoek is op grond van fysiologische literatuur een model

van de circulatie en haar regelingen ontwikkeld, gericht op het

simuleren van fluctuaties in de arteriele druk en de hartfrequentie

rond normale waarden van bloeddruk en hartfrequentie bij jonge nor

motensieve volwassenen over een frequentiebereik van 0.005 - 0.5 Ilz.

Bij het ontwikkelen van het model zijn een aantal vergaande veronder

stellingen en vereenvoudigingen noodzakelijk geweest, omdat:

een aantal verschijnselen bij de mens niet in quantitatieve zin

bekend zij~waarvoorwe uit dier-experimenten geextrapoleerde gege

vens hebhen gebruikt.

- de hybride computer waarophet model gesimuleerd werd een beperkte

capaciteit heeft.

In het ontwikkelde model 1S door simulatie onderzoek verricht naar

het ontstaan van fluctuaties in de arteriele druk en de hartfrequen

tie met frequenties kleiner dan 0.15 Ilz, zoals die bij de mens gemeten

zijn, de zgn. THM-golven.

Oscillaties zoals die in de "feedback theory" (Wagner, 1954; Sayers,

1973; Hyndman, 1974) verondersteld werden, traden in ons model niet op.

Het model vertoonde weI resonantie rond 0.1 Hz. parametergevoeligheids

analyses leidden tot de conclusie dat deze resonantie veroorzaakt

wordt door de baroreflex-regeling van de perifere weerstand, terwijl

de baroreflex-regeling van de hartfrequentie hierop dempend werkt.

We veronderstelden vervolgens dat niet aIle parameters vaste waarden

hebben, maar dat sommige mogelijk een stochastische fluctuatie vertonen.

HYPothesen werden opgesteld over een sto~hastische perifere weerstand

en een stochastische lusversterking in de baroreflex bloeddrukregelingen

(baromodulatie) ; bij deze laatste is een onderscheid gemaakt tussen

een modulatie van de versterking in gelijke mate in aIle baroreflex

regelingen ("rust-effect"baromodulatie) en een waarbij alleen de baro

reflexregeling van de hartfrequentie gemoduleerd wordt("defense-reac

tion"-baromodulatie) •



- 148 -

Het model vertoont bij een stochastische perifere weerstand fluctuaties

in de arteriele druk en de hartfrequentie ongeveer overeenkomstig het

"IO-sec.-ritme" bij de mens.

Stochastische "rust-effect"-baromodulatie in combinatie met een stochas

tische perifere weerstand, zowel als stochastische "defense-reaction"

baranodulatie in eombinatie met een stochastische perifere weerstand,

genereerden in ons model fluctuaties in de arteriele druk en de hart

frequentie die grote overeenkomst vertoonden met fluctuaties aan de

mens opgenomen.

Het modelonderzoek ondersteunt hiermee de hypothesen van Wesseling en

Settels over het ontstaan van laagfrequente fluctuaties «0.15 Hz)

in de arteriele druk bij de mens.
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