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3.

Samenvatting

Dit is het afstudeerverslag van Geert Nieuwenhuizen, stu

dent aan de Technische Hogeschool Eindhoven, betreffende een

longonderzoek dat hij gedaan heeft gedurende 17-4-1979 tot

6-3-1980 op het pathofysiologisch laboratorium van het Aka

demisch Ziekenhuis Dijkzigt te Rotterdam, in het 'kader van

zijn I 2-studie. Dit onderzoek betreft de volgende zaken:

1. het opstellen van

2. het opstellen van

voor dit model.

een mathematisch longmodel&

een parameterschattingsprocedure

3. implementatie van IDwel model als parameterschattings

procedure op een PDP-11 computer in de programmeer

taal Portran-IV.

In dit verslag wordt achtereenvolgens behandeld:.

- algemene inleiding en probleemstelling. In dit hoofdstuk
-~.

wordt het gebied afgebakend en enkele van de problemen ~e-

schauwd ~ welke moment~el bestaan bij longfunctiemetingen.

Tenslotte wordt hierin een argume~~atie voor dit afstudeer

onderzoek gegeven.

- het ontwikkelde longmodel. In dit hoofdstuk wordt zowel

het fysiologisc~ als het elektrische functionele model

beschreven. Als inleiding hiervoor worden enige beschou

wingen betreffende de longfysiologie gehoude~.- Ook worden

de mogelijkheden en beperkingen van het ontwikkelde model

verklaard.

- het collapsibel segment. In dit hoofdstuk wordt een spe

cifiek gedeelte van het longmodel nader toeg~licht. Het

blijkt namelijk dat de waarde van ~et model voor een

groot deel hiervan afhanRelijk is.

- het testen van het model. In dit hoofdstuk wordt hetgedrag

beschreven van het model bij variatie van de parameters.

Oe resultaten worden verklaard, en de waarde van het mo-
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del wordt bewezen.

- de parameterschattingsprocedure. In dit hoofdstuk wordt

de gebruikte parameterschattingsprocedure verantwoord

en afgeleid, alsmede een conditie nodig voor een sta

biele rekenprocedure. Naar aanleiding van ~e met deze

schattingsprocedure behaalde resultaten zal een tweede

parameterschattingstechniek globaal worden toegelicht.

Tenslotte worden de voor- en nadelen van d~~wee pro

cedures op een rijtje gezet.

- resultaten. In dit hoofdstuk worden de resultaten, behaald

met het ontwikkelde model en parameterschattingstechniek,

besproken.

- conclusies. In dit hoofdstuk wordt aangegeven, wat er in

de toekomst zal moeten gebeuren om betere resultaten te

krijgen. Dit heeft zowel betrekking op het longmodel

als op de parameterschattingsprocedure.

Tenslotte zijn ernog aan dit verslag toegevoegd een lite

ratuurlijst en twe~ appendices, te weten:

terminologie: een verklaring van de in dit verslag

gebruikte symbolen.

- de lichaamsplethysmograaf: een beschrijving van dit

mee tin st rum ent,-: -e e n a f 1 e i 

ding van de formules welke

nodig zijn voor de meting,

en een beschouwing over de

kwaliteit van de signalen.

De computer progr~m~als (FORTRAN IV)-~~l~~ zijn o~twikkel~

zij n te ver kr ij gen bij ir. A~ F. M-•.. \i er bra a k ~ - Pat hör ysi iJ 1 Ögis c h

laboratorium, afdeling longziekten, Akademisch ziekenhuis

Dijkzigt te Rotterdam.
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Hierbij wil ik in het bijzonder de volgende mensen harte

lijk bedanken voor hun medewerking en de mogelijkheid die

ze mij hebben geboden om op dit onderwerp af te studeren:

prof.dr.ir. J.E.W. Beneken

prof.dr. A. Versprille

ir. A.F.M. Verbraak

drs. J.M. Bogaard

Met zeer veel plezier heb ik aan" mijn opdracht gewerkt en

ik heb er veel van geleerd. Met enige pijn moet ik nu op

houden. Op zo'n moment blijkt dan, dat zo'n onderzoek, waar

aan je dagelijks gedurende een jaar hebt gewerkt, een stuk

je van jezelf is geworden. Het interdisciplinaire karakter

van het onderzoek is zeer attractief. Het open staan voor

elkaars ideeën en het onderhouden van goede wederzijdse

contacten blijkt dan van-grote waarde te zijn. Aan volgende

afstudeerders beveel ik dit project dan ook aan. Ik hoop

dat voortzetting van dit onderzoek in de toekomst tot goede

resultaten zal leiden.



Hoofdstuk 1 Inleiding

6.

Chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen (CARA)

hebben meestal een verhoging aan de lucht~egweerstand ten

gevolge. Tot deze groep behoren asthma, bronchitis en long

emfyseem. Vaak gaan delaatáte ziektebeelden gepaard met·ont

stekingen, verbindweefseling van het longweef~el (fibrose)
~

en verkleving en afsluiting van ~leine luchtwegen (atelec-

tase). Dit verslag tracht een bijdrage te leveren tot de

kwantificering van een kenmerkend gevolg van CARA; bij een

vergelijkbare ademarbeid als bij normalen is de luchtstroom

sterkte bij de mond geringer. Dit laatste wordt veroorzaakt

door het effect van een verhoogde luchtwegweerstand, vaak

gepaard gaande met een afwijkende longelasticiteit. Met

het longmodel, dat in dit verslag beschreven wordt kunnen

bovenbeschreven veranderingen gesimuleerd worden; op grond

hiervan kunnen ook experimenteel gemeten veranderingen aan

dit model worden getoetst. (lit. 25).

1.1. Probleemstelling

Zoals reeds in het voorafgaande is opgemerkt, kenmerkt de

in dit verslag behandelde groep patiinten zich door. een

sterk verminderde luchtstroom (in het vervolg '~~ow' te

noemen), bij een vergelijkbare ademarbeid, bij de mond. De
.~

oorzaa~ hiervan kan verschillend zijn. In formule is dit

duidelijk in te zien. Als een flow overeenkomt met een

elektrische stroom, en een druk met een elektrische span

ning, dan geldt volgens de wet van Ohm:

P
r; d= longenmon

Rluchtwegen

Zowel een afname van de druk in de longen, als een toename

van de luchtwegweerstand veroorzaakt een afname van de flow
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aan de mond. Bij astma en bronchitis is de luchtwegweer

stand verhoogd, zodat bij eenzelfde flow een hogere stro

mingsdruk (p 1 ) vereist is. Met behulp van een lichaams-
a v

plethysmog~aaf is het mogelijk een verband te bepalen tus

sen flow en volume gewogen gemiddelde van-de- stromingsdruk.

--'r

-_'i-'~-"'-' "'- __ 1

I :. - : - .. t . _.._-~ :.- - ~ :..~: ; ..
.. -r - I

---- .:.__._..,...- __ 'c__

B: emph-yseem

~~~---H~C~~~:--. ----~1? -_.:._-+-
box

---_.-.~ -- .._- ---

I .

,
..._-_..1_-_--_-_'__': . _>

.:·~-}~~~~L--·-·-
. t-··i- t - t

,I

•' . ~ _. t:
---'---__ ~--r --, -'

A: norlllaa~

FIG. 1

FLOW-DRUK DIAGRAMMEN, OPGENOMEN M.R. V. EEN LICHAAMSPLETHYSMOGRAAF

uit deze diagrammen is een maat te bepalen voor de totale

luchtwegweerstand. Indien de lus gesloten en r€chtlijnig

is, levert dit nauwelijks problemen op (fig. 1A). Is de

lus echter niet gesloten, maar bestaat er een duidelijk

forse verschil tussen flow en stromingsdruk, dan wordt

deze weerstandsbepaling gecompliceerder. Is de lijn AB of

AC nu de maat voor de expiratoire weerstand?

Een ander aspect is, dat de verschillende ziektes, ieder een

ander deel van de longen aantasten. Bij een astma patiënt

is de obstructie vooral gelegen in de centrale en hogere
luchtwegen. Bij een bronchitis is door slijmvorming vooral
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de perifere weerstand van de longen v~rhoogd. Diagnotisch

gezien is het dus erg belangrijk te weten hoe de totale

weerstand over de luchtwegen is verdeeld.

Met de gebruikelijke techni~ken is dit-niet te bepalen uit

bovenstaande curven; met een geschikt wisku~dig longmodel

zou dit echter theoretisch wel mogelijk zijn.

Bovenstaande argumenten zijn reden genoeg om een wiskundig

longmodel met bijbehorende parameterschattingsprocedure op

te zetten, waarin zowel grote- a~s kleine lochtwegweerstand

als parameter zijn opgenomen, als ook de longretractiekracht,

welke in belangrijke mate bijdraagt aan de drijvende kracht

in de long. Bij het laatste kan men vooral denken aan pa

tiënten die lijden aan emphyseem (verlaagde retractiekrachtj

of fibrose (verhoogde retractiekracht). I~ dit verslag zal een

één_compartimentmodel voor de long worden behandeld zodat

aspecten van ongelijkmatige ventilatie van meerdere long

delen buiten beschouwing blijven.
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Hoofdstuk 2 Het longmodel

Indien men een wiskundig model van de longen wilt opstel

len, dan zal men zich eerst goed moeten reaLiseren welk doel

men ermee wilt bereiken. De structuur van de longen is der

mate complex dat een compleet model van de longen niet haal

baar is. Men zal vereenvoudigingen moeten aanbrengen terwijl

er geen relevante informatie verloren gaat, en dat met be

hulp van het model het inzicht in het dynamische gedrag van

de longen vergroot wordt. Dit is geen :eenvoudige zaak vooral

ook omdat in de literatuur voor deze specifieke vraagstel

ling hierover zeer weinig te vinden is. Tot nu toe hebben

bij mijn weten slechts Feinberg en Golden 3t al. en Dlender

et al. (lit. 7, 11, 23)zich hieraan gewaagd.

Het model van Feinberg bevat 20 parameters; het model van

Golden 4, en dat van Dlender 5. Indien men een keuze hier

uit wil maken, dan kan men een soort rendement opstellen,

dat als volgt gedefinieerd is.

n = inzicht =
1

k(aantal parameters)

waarin k-2" 1

In eerste instantie is het dus nuttig om met zo weinig mo

gelijk parameters te werken, zodat men eerst e&~ gaed-inzicht

krijgt in het gedrag van de longen als functie van deze para

meters. Late.r kan dan het aantal parameters vergroot worden,

waardoor het model meer algemeen toepasbaar wordt, alsmede

meer verfijnd , zonder dat de vereiste éénduidigheid van de

oplossing geweld wordt aangedaan.

2.1. Een fysiologisch model

Het model dat door F.J. Golden is ontwikkeld is tot op

heden in dit onderzoek gebruikt (fig. 2, pag. 10).
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Het voordeel van dit model is, dat met weinig parameters

(4 in totaal), een goed beeld te krijgen is van het dyna

mische gedrag van de longen. Voor dit onderzoek geschikte

modellen met minder dan 4 parameters zijn bij mijn weten

in de literatuur niet beschreven, en zijn zoals uit het

volgende zal blijken theoretisch ook niet te beredeneren.

Vanwege de enorm complexe en niet lineaire s~~uctuur van

de longen is het onmogelijk om elke luchtwegsegment af

zonderlijk te modelleren. In totaal zijn het er ongeveer 20

miljoen. Daarom zijn de longen in het functioneel model

zeer vereenvoudigd, nl. tot 3 delen, te weten:

1. Alveolaire ruimte; dit zijn de alveoli, waar de uitwis

seling plaatsvindt van 02 en CO 2 naar

en uit het bloed.

Deze alveolaire ruimte wordt in,het

model voorgesteld als één comparti~

ment.

2. De luchtwegen; alle luchtwegen zlJn gemodelleerd als één

pijp, welke onderverdeeld is in grote- en

kleine luchtwegen, gescheiden door een

collapsj~el segment. De functie van dit

laatste segment zal in hoofdstuk 3 uit

gebreid worden toegelicht.

3. Pleurale ruimte; de alveolaire ruimte en het grootste

gedeelte van de luchtwegen wordt om

geven door de pleurale ruimte. In deze

functionele voorstelling heerst om de

luchtwegen de intrapleurale = intra

thorakale druk.

Uit het bovenstaande blijkt dat ongelijkmatige ventilatie

in de longen door dit model niet gesimuleerd kan worden.

Nogmaals moet hier benadrukt worden dat bij voortzetting
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van het onderzoek, ongelijkmatige ventilatie van verschil

lende longdelen wel in het model moet worden ingebouwd, maar

dat voor het verkrijgen van enig inzicht in het gedrag van
de longen je analyse to~ het ~~ncompartimentmodel'wordt

beperkt. Gok moet hier opgemerkt worden da~ de longen als

een geïsoleerd systeem worden beschouwe. Spierspanningen en

de thorax worden in de beschouwingen niet meegenomen.

2.1.1. De alveolaire ruimte

Met de lichaamsplethysmograaf wordt de flow aan de mond

gemeten als functie van de druk in de longen (in het ver

volg aan te duiden met 'alveolaire druk': PI)' Het systeem
a v

wordt dus bekeken vanuit de longen in de richting van de

mond. De alveolaire druk is dus de drijvende kracht voor

het systeem. De druk aan de mond wordt gelijk gesteld aan

atmosferische druk en de alveolaire druk wordt ook aan

atmosferische druk gerelateerd.

Ongeveer 95% van het longvolume bevindt zich in de alveoli.

Onder statische condities, is er een relatie tussen het vo

lume van de alveolaire ruimte en de transmurale ~ruk over

de wand. Deze transmurale druk wordt statische retractie

kracht (PL) genoemd. Het verband tussen long volume en retrac

tiekracht is niet éénduidig (fig. 3 pag. 13). Onder quasi

statische condities (zeer langzame volumeverand~ringen)

ontstaat er een hysterese, waarbij de onderdruk die nodig

is om een bepaald longvolume te bereiken, bij inspiratie

groter is dan bij expiratie. Deze hysterese wordt toe

geschreven aan het gedrag van de laag (surfactant) die de

alveoli bedekt en die door z'n oppervlaktespanning voor een

groot deel de longelasticiteit bèpaalt. Bovendien hebben op

dit gedrag ook stress relaxatie verschijnselen in het aniso

trope medium van de long invloed. Onder "quasi,-statische"

condities wordt de relatie tussen retractiekracht en long

volume dus ook door de fase van de ademha~ing (inspiratie

versus expi.1:atie) beïnvloed. De intrapleuale druk, die heerst
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in de ruimte om de long is opgebouwd uit een statische en

dynamische component. Oe statische component is gelijk aan

de ~ongretractiekracht; dê dynamische component (druk in

de alveolaire ruimte = PI) kan als verantwoordelijk voora v
in- en uitstroming van de ademlucht worden beschouwd.

In formule:

Als er gesproken wordt van alveolaire druk als drijvende

kracht voor de stroming dan moet men wel bedenken dat deze

druk veroorzaakt wordt door zowel pleuradruk als longre

tractiekracht.

Zoals reeds eerder opgemerkt is,is de longretractiekracht

zowel een functie van de fase van de ademhaling als van

het longvolume. Indien men echter met hoge frequentie ademt

(panting-manoeuvre), dan verandert het longvolume nauwe

lijks met als gevolg dat de retractiekracht constant kan·

worden verondersteld. Deze aanname is dan ook gedaan, om zo

doende het aantal parameters te kunnen beperken tot een

minimum. Oe panting-manoeuvre is een gebruikelijke tech

niek bij de lichaamsplethysmografie. Tot voor kort was het

zelfs een eis om deze manoeuvre uit te voeren, om zodoencre

de onvolkomenheden van de plethysmograaf (temperatuurdrift,

vochtigheidsgraadveranderingen en referentie-drukveranderin

gen) te elimineren. Tegenwoordig zijn een aantal plethys

mografen echter van een dusdanige kwaliteit, da~ de pa-

tiënt rustig kan blijven ademen. Dit is natuurIijk te pre

fereren boven de panting-manoeuvre, omda~ eventuele fysio

logische veranderingen ten gevolge. van het snel ademen nu

niet kunnen optreden; de patiënt ademt "fysiologisch".

Voor het uit~esten van het longmodel echter , is de aan

name "long volume constant ~ longretractiekracht constant"

een toelaatbare benadering.

2.1.2. Oe luchtwegen

De luchtwegen in de longen hebben een zeer complexe struc-
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tuur. De diameter kan variëren van ca. 1 tB cm in de- tra

chea tot ca. 0t041 cm Dij de alveoli (ffig. 4~pag. 15).

Ook de strüctuur is tma~ verschillend. De trachea is

omgeve~ mor veel kraakbeent terwijl in de alveoli dit

in het geheel niet aanwezig is. Het zal duidelijk Z~Jn

dat voor het model grote vereenvoudigingen a~ngebracht

moeten worden.

Oe luchtwegen zijn derhalve gemodelleerd als drie seg

menten:

1. grote luchtwegen.

2. collapsibel segment.

3. kleine luchtwegen.

1. Grote luchtwegen

In 1915 postuleerde Rohrer (lit. 24) een vergelijking wel

ke het verband aangeeft tussen inspiratoire flow bij de mond

en alveolaire druk:

P I = K1V + K2~2a vmm . . •• 2.1.2.1.

Oe eerste term in het rechter lid is de druk in de lucht

wegen ten gevolge van 'laminaire' folw. De tweede term

geeft het turbulente gedeelte van de flow weer.

Turbulentie ontstaat in gladde t ronde en rechte buizen bij

een Reynoldsgetal van 2000. Het Reynoldsgetal is te bere

kenen uit de formule:

.
Re = Pvd

Tl
waarin Re: Reynoldsgetal

Tl: viscosi tei t van het

me dium-

P dichtheid van het

medium

v

d

lineaire snelheid

van het medium

diameter van de buis
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Uit bovenstaande formuleMijkt dat, bij constante n en p

het Reynoldsgetal toeneemt bij groter wordende diameter

en/of snelheid. (Voor enkele numerieke gegevens, zie

fig. 5, pag. 18.) Bij rustig ademen is de term t.g.v. tur

bulentie te verwaarlozen. Bij panting echt~rniet; tot en

met de vierde generatie speelt deze term een' grote rol.

Vergelijking 2.1.2.1. geeft dan ook een goede beschrijving

van inspirat~ire fiöws, niet groter dan ca. 5.)/sec., bij

een panting-manoeuvre.

Uit fig. 4 blijkt dat de totale d~arsdoorsnede van de lucht

wegen per generatie, vanaf de 11e generatie enorm toeneemt.

Aangezien de totale flow door de luchtwegen constant is,

is de flowsnelheid het grootste daar waar de totale dwars-

doorsnede het kleinste is, namelijk in de grote luchtwegen.

Een grote stromingssnelheid zal meer turbulentie veroor

zaken ( v in de teller). In de grote luchtwegen is ook de

diameter het grootste. Oe drukval ten gevolge van turbu

lentie zal daarom in de grote luchtwegen het grootste zijn.

Experiment~ is dit ook door Hyatt en Wilcox (lit. 14)

vastgesteld.

2. Kleine luchtwegweerstand

In de kleine lucht~egen is de stromingssnelheid veel klei

ner dan in de grote. Oe diameter van de perifere luchtwe

gen is veel kleiner dan die van de grote luchtw"ëgen-. eon--
I

cluderend kan gesteld worden dat in de kleine luchtwegen

de stroming laminair is.

Oe grote en kleine luchtwegsegmenten, gescheiden door het

collapsibel segment, hebben weersanden gedefinieerd als:

. . . . .

. . . . .
.(2.1.2.2.)

• (2.1.2.3.)

Fig. 6, pag. 19, geeft de totale luchtwegweerstand als

functie van de generatie weer. Het blijkt dat 87% zich

in de eerste 11 generaties bevindt. Hierbij moet worden
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opgemerkt dat deze berekening gebaseerd is op zuiver la

minaire flow •. In werkelijkheid zal dit percentage nog iets

groter zijn. Het gevolg~ deze weerstandsverdeling is

echter, dat indien er zich een kleine obstructie in de

kleine luchtwegen bevindt, deze nauwelijks of niet te

zien is in een flow-druk curve. Een goede parameter

schattingsprocedure is dan onontbeerlijk.

3. Collapsibel segment

Het middelste deel van de luchtwegen in het model is het

zogenaamde collapsibel segment. Dit wordt in hoofdstuk 3

uitvoerig beschreven. Nu echter een korte toelichting.

De doorsnede van de luchtwegen is afhankelijk van de struc

tuur en van de druk over de wand ter plaatse, de trans

murale druk (Ptm). Deze druk is positief indien de druk in

het vat groter is dan daarbuiten. Het vat wordt hierdoor

open gehouden.

Bij geforceerde uitademing neemt allereerst de transmurale

d ruk af. 0 e door sn ede va n het vat zal kIe i ne r wor den, ,m e t

als gevolg dat de weerstand ter plaatse toeneemt. Bij

volledige collaps is zelfs Ptm < 0 kPa ~Eeri -tweède . èfrèêt'

is het onder invloed van veranderend longvolume het. .zich-'uer

plaatsen van dit segment door de luchtwegen nl.: stroomop

waarts. In het model is dit in verband met het bij benaGe

ring constante longvolume niet o~enomen. Het collapsibel

segment is gemodelleerd als een elG,st.is.c;h,e:..-ci,li--m:i61r met·

vaste lengte L, waarvan het volume (V c ) varieert met de

transmurale druk. Volgens PoiseuilIe, zal een elastische cil

linder met straal r en lengte L een weerstand R hebben,

welke omgekeerd evenredig is met r 4 •

R -~c - 4
r

( n = viscosi tei t van de vloei

stof)

Het volume van de cilinder is: 2V = L1f rc

R '\.,
c

1

V 2
c

. . . (2.1.2.4.)
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De limietwaarden van het verband tussen V en Pt moetc m
nu als volgt zijn:

1. Ptm

0, V -+00
C

In hoofdstuk 3 zal hierop verder worden ingegaan.

2.2. Het elektrisch en mathematisch model

Fig. 7, pag. 22. toont het elektrisch longmodel. Dit is

rechtstreeks afgeleid uit het fysiologische model (fig. 2).

Een flow komt overeen met een elektrische stroom, een druk

met een elektrische spanningsbron. Het collapsibel segment

is gemodelleerd als een Re-netwerk.

Aangezien het model is ontworpen voor isovolume condit~es

mag Pt als een gelijkspanningsbron worden beschouwd.

De uit fig. 7 en voorafgaande beschouwingen afgeleide formu-

les. zi jn:

••• 2.2.1

'--

= 0 • ..:e_ • .2.~.2 •

Ptm = f( V ) • • • 2.2.3., c

R = R (W)2 • • • • 2.2.4.c co (~)2 t

Vc(t) = Vc(O) + J (iJm - tl )d t . • • 2.2.5
0

Vergelijkingen 2.2.1. en 2.2.2 zijn volgens Kirchoff's

spannings~t afgeleid, door de twee aangegeven lussen te

doorlopen. In deze vergelijkingen zijn R en Pt niet con-c m
stant, maar varieren met Vc • De relatie tussen Ptm en V

c
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is in impliciete vorm volgens vgl. 2.2.3. weergegeven

(zie verder hoofdstuk 3). Vgl. 2.2.4. geeft de inverse

relatie tussen Rc en Vc
2 weer.

Het volume Vc ten tijde t wordt in vergelijk~ng 2.2.5.

gedefin_ieerd als h~t volume ten tijde t = 0 (V (0))c
plus de integraal van de flow het segment in.

Het niet-lineaire karakter van de vergelijkingen vereist een

oplossing volgens .een numerieke integratie techniek.

Een 4e orde Runge kutta algoritme (zie ·hoofdstuk 4)

wordt bij het model gebruikt.

Er zijn twee speciale gevallen welke nader toegelicht moe

ten worden.

1. Als het volume van het collapsibel segment groot wordt,

wordt de weerstand Rc verwaarloosbaar t.o.v. K1 en

K2 I tlml • De totale ·luchtwegweerstand is dan de s om van

kleine- en grote luchtwegweerstand. Bij deze grote vo

lumina is het collapsibel segment tamelijk stug, en de

luchtwegen k~~nen derhalve beschouw worden als starre

pijpen. De flow door de luchtwegen is dus het quotiënt

van drijvende kracht en luchtwegweirstand:

fJ =m
Palv

Rs + Rgr
als V » 0c

••••• (2.2.7.)als V : 0c=tiLdus

2. Als het volume van het collapsibel segment naar nul na

dert, dan is de flow in de alveolaire ruimte zo goed als

gelijk aan het drukverval over de kleine luchtwegen

(P tm - P L ) gedeeld door de kleine luchtwegweerstand.

Bij totale collaps geldt Ptm = 0 kPa,

PL

":. 0 usin het ge val dat Ptm .2:. 0, wor d t door de ~e. int e r ne
volumeverplaatsing de flow aan de mond begrensd.



Samenvattend: zonder collaps beschrijft vgl. 2.2.6. de

flow in de luchtwegen, bij totale collaps, wordt de flbw

begrensd volgens vgl. 2.2.7.

24.
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Zûal'5 rases in hoofd8tu~~ 2 is be5chreven', werden de grote

en kleine luchtwegen ir het model g8ssheioen doeI' het col

lapsibel ssgme~t~ Oa fun~tiË van dit segQsnt is het sim~

leren ven flowoepe~king ~ij s~erKe 8xpira~ie (lit. 1, ~3,

15,10, 4, 16~flç;. 9, Pé.:;. '~6 (lit. ~3) toont h'18 de door

snede van ~e lucntweger jpra~d8rt a:s functie van ae trans

murale druk, en ce mat6 "6 n :'1~p:e5sibi~iteit als functie

\Jan de afmetï.nger' van j,; .i.l'.-:ntwegGr'l.

De extraparenchymEle :uc~cue~e~ worden bs!nvlo6G door de

intrathorakale druk (zie ~i;. 8a1. Ce druk ir de luch~wegen

(P,_+ = latere druk) ~s e~~ ~~nctia van de plaats. D8ze is
... d~

gelijk aan ~ I in de al,;'::(":;' • .:'E rui,:.ts, en r.ul bij de fT1.::r~c.
a v

De trans:nuTalil drUK vcr!' 3::.'"; p.xtr3paL'Er.chimaI8 ':'uchtweg is

dus:
p = p - p .

tm lat D.e

P:!:G. \

--l I Ppl

l--:ltF---'
Plat

A: Extraparei'lchymale
luchtweg

B: Int:raparenchymale
luchto'l€g

c: Schematische
v00rstelling van
àe alveoli

Bij intraparenchymale lLT::: :',;dçJen i~; ce transm:.Jrele ::iruk als

volgt opge'JDulud (zie fig. ij2!lC:~. Oj C!9 wand werkt de re c:r3C

tiekracht (naar buiten gericntJ; dep~ 78 omg8ve~ ~ord8n
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door alveoli werkt aar: de buitenkant P _ (naar binngn ge
allJ

ricMt). Oe druk in de iuchtwegen is weer P'_4; de trans-
-"-Cl'"

mûTale druk is dus gelijk aan:

Ptm = Plat + P - P
L al.\:

PpI = Palv - PL dus:

p+- = PI . - iJ pl... m a\:

Ve=de:, gelet:

De lJe~gelijking voor de transmurale Oruk is jus V~Dr alle

luchtwegan hetzelfde. De af18idi~g is scheer wezenlijk va=

3c..,illend.

Bij inademing geldt:

Al~ijd oeldt

Pa'" < F~" IRt

o > 0'e

< n'u ,

l => p < p , < O~F+- >
( pI a.J.. v ~iJl
\

.;

o

fig. 10, pag.
'>

de luc:,twegen

De trans~urale druk is tij inad8Ging dus altijd groter d2n

nul. Er kan geen collaps optre~Gn.

Bij· uitaderr.ing gelat: P.al\/ û. Gij ;;:e8:' sterKe 8~pirati9 --

(P- 1 > PL) is dus P , > O. Op het moment dat ergelïs iqu_v. p..L

áe luchtweg geldt F: t = P 1 (of~ewel P.. = û) :reedt er-
..;..~ iJ ... iT1

te~ plaatse cGlla~3 op. Dit punt wordt het equal ~ressure

point (EPP) genoemd. Ei~; topneiTl.snde ple'J't"adruk .(-i.e-. toe

n~mende alveo13ire druk, bijtoenmends &xpirat8ire flow)

tlew8sgt het E?P stroOlJlo.pW8'3rts r,·aar ean gebied waa.r da

luchtwegen ccmplianter ~rden. De luchtwegen stroomafwaarts

~an het EPP ~ernau~ent ~Qdat de weerstand toeneemt. Geze

woerstandstoenme verhindert dat de flow blijft ±oenemen;

flcwbape?king zal optreden.

28, toont dg olaû~adruk (~p:) en ja dru~ in

( P , _ t) al s f'-J IÏ Ctie van oe p1 a a t ':3 • F i g. .~ 0E
..LCI

toont de plaats van het Epc 2:S functie van de plauradruk

(bij volklJ;nsn starre luch":ue9~en). 3ij luchtweg€"n d-:::e samen

druKbaar zijn zal het EPP~strDn~Op~darts oeuegen.
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FIG. la: Pleu'rale druk ( ••••• ) en laterale druk (-----) als functie van
de plaats in de luchtweg 'loor een longretractie:kracht(Pl ) van O,5kPa.
Ook wordt de plaats van het E1?1? getoond als functie van de pleurale
druk, onder de aanname dat dé luchtweg star is.
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3.1. De Sta=lirgweerstand

Het collapsib91 segment is ta vErgelijken ~et een Star

1 i n g we e L st a rd (1 i t.. 1E, ,).. r i IJ • 1 1 toa n t hOe t f Ysis c h

model hiervan.

p ~'--1---,:----:L:> ~--~-

FIG. 12: Fysisd: modEl 'la."t de S carling we-=?>:"::'.:;::,~

Een' dur ~ a~ d.L ';J e elastisd:e pij("1 's epgeslot6n in een

drukKamer en aan beide Liteinden bevestigd ean starre piJ

pen van ~ezelfde inwenoige dIameter. L~ drukken 32n de

ingang V3'l de pijp (p,) (?~ is re druk tsr plaatse var-

de minimale d:JlDrSnt;de)en in de kamer (PC )i.<unllen onafhanke

lijk wO=~3n ingesteld mat het dael 0~ 1~ flow D te ~unnen

beschrijven als functie va~ da jruKve!sc~ille~

. .: -

Indien de druk buit~n de ~ij~ groter 15 dan erin, zel de

pijp collarberen e~ de dwarsdocrsnedE afnemen. V~nuege oe

d r II kval in der i c htin g iJ an d e fbo W , zal het 9r DOt st e d n: k 

v8!."scfnil. en derhalve dz g:..··clJ':.stë:~ cellaps optreàen b; , het

stroomafwaarts gelegen uit2~nd9 var de pijp.

We nemen aRn dat in de flo~ tGt he~ punt waar de =ollaps

cptreeDt geen dissipatie~e e~ergie~erliezen opt~ecen.

Da 'Jerge.i.ijki:lg 'Jan BarnDLIIi ma-;} dan g8:J!''-Jikt: \Jt1r.J]'l:
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'"1

1 U L. + P
?I P 1 1

, 2
= ~'pU~ + PL 2

(-. 1 ~ )
.... ..J.. .. I ...

5~elheid aan het b8gin van de pijp, en

Ir; vçl. is p de luchtdicr.theid, L! Je strccm
1.

J 2 ·die uf.) oe plaats

van het collapeibel se9ment.

De late~alE aruk worct op de plaats ~r. oe collaps gelijk

verondersteld aan P2. Os masscCQntinur~eit~vgl. ver-

eis"C dat:

!. . .- . f ~ ~ 2 )
I~ ...;. I. •

In vgl.. 3.1.2. zijn 11 1 resp. fJ. 2 de :hJéi'rdoorsneden van da

pijp aan h8t negin VUl ce ~ij~, resp ter plaatse ~n ~st

coilapsibel segffient.

Indien ~2 ge~limineerd w0rdt, wor8t het volqan~e resultaat

verkrege:, :

. . . .
- ..

ADe 1Jerha~c:ing 1 is afhE.:nkelij'< val~i Cie cruklJerhJuding
A2

,.,
r07r- , waar in P 02 de tra n sm u ral e a ruk ter p la a t s e van h 8 t

cr

collapsi6el segment is, en P ct e k rit i s c h e d r Lfk- (I i t -;
C~

1 6) •

p
cr '1 2) .3\ -\l (!

........ (3.1.4.)

Hier:.in is E èe youngs madu~us en \I de POiSSOI"'CCT,stante

ce flow, kanbekend is als runctie van P02

VODr het ~an~matgri2al ~an de oij~, t de wanodIkte, en

d de pijpdiameter, in CTiitFl"!o:-mde toestand.
t'

Indien /"\"1
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als functie van de dru~~6rscrillen, PO~ 9G F
12

en de

mechanische eigBGSch3ppe~ vap de pijp (deze zijn bevat

in P . be:rekend worden ·joigens vgl. 3.1.3.
eI)

Er zijn 2 gevallen mc~ali;~~

a. P01 > '!,
p-
~ -~ ~

collaps ~a~r alle waarden van p~?
f_

b. F",,,
< 1u;

P,., -
~r

, g~'n ~311~DS strcomopwearts r wel colleos

s~room~f~aarts voor waarDen van P1~ groot. '-

3.2.

9 8 no ag ..: ~ :::8. ~ gel d t. ~ r~ ::. > 1
'p-

C' r

'j -.- -::,,::'1)8<:c ~ ......
---~- ------

Vergelijking 2.2.3. ;b~~~ ~3 imolicia~e vorm weer ~an de

relatie tussen het vo:~ze va~ ~et collapsioel segment (v_)
....

er. ds t~a~smurale Gruk {~ ). ueze vergelijking is nIet
T.rn

nelemaal juist. Het vDlw~E ~en het collapsibel se9~ent is

ook' afhan~el!jk van d3 ~ta:Lsch8 lc~;r8tractiekracht.

Vc = f ~~' ..
w.

De expli~iete vorm van ~~V8ns:aanje vgl. gaeft ~~hier-veel

problemen. In de literatJux worat een d~rgelijk verband al

laan beschreven vcer ho~nj8'.r- er. ·katt3nlc.ngen. Extrapc'::'a-

tie hiervan naar de me~J xost met de grootste voorzichtigheid

~'8t alleen fysiologisc~e feiten

. :~~ft:nThis curve is based on en

:::,cJlogic consids:ration3." Dit is

:.2.pS treedt namelijk cc ~ij een

gebeuren, omdat mensenl~

Het theor8tisch op7ett~·

ge ma k keli j k. F. J. Gal c ~

~2), maar hie :-bij hebo-x:

een ~ol gespeeld. Hij

gineezing rather than .~

ook duid31ijk te zien

g8n v.rschil19n_~aQ Qierenlong~n.

?~ een dergelijke curve is ni6~

12, pag.
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P :kPa)
tm

FIG. 12': HYgel:'b~lische relatie tussen het volume van het: -collapsibel
segment (V

c
) en de transmurale druk (P

tm
) , volgens lit. 11.
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transmurale druk van ca. 0.01 ~~a. Eer. waarde va~

0.25 ~Pa - G.4 kFa ~s waarscnijnlijker (zie ook fig. 13.

pag. 34). ~Erder is Vc nie~ afh2n~elijk va~ P
L

, zoda~ op

b~venstaa~d9 gronden de~e cur~e verw~rpen moe~ worden.

CE; curves u:.t fig. 14 (pag. 35) zijn gebrIJ.ikr. doel' Oler,Ger

in zijn fTlodel .. Deze zijn ê.fgeleid uit proeven r:lét r.onden

longen (lit. Murtagh/Hyattj. Extrapol3tle van deze curves

naar m~nsen ~oet met de grootste doorzichtigh~id gebeuren.

De afhan~elijkheid tussen Vc en PL zit er gedeeltelijk 1n;

~ij heeft namelijk curvee opgesteld voor Bmphysemen,

narma:en en fib~osan. Fysiologisch zijn deze curves ueel

beter bruikbaar dan dia van GGl~en. Rekenkundig gezien roe-

pen ze echter prablemen op;

verlorer. Het is moge:ijk om mEt t8taal ve~schil:ende

parameter~aard6n 3enzelfde druk-Flow curve te virden.

( z i a f i <;. ~ 5 ~ pa 9 • :3 f )... ~ i t 1 6 ver' t !ï1 0 e i 1 ijk he don 0 ~ bij d e

parametsrsc~attings~rD~~d~rE, aFhankelijk va0 de start

~aarden wordt e~ wel oP nlet juist t5ruggescnat. Cg op

lossing vaar ~ove~staa~de pr~j15nan zou ea~ curve zijn,

...Jelke éénduidig afhón",eliji< van PL en ?tm is .. Dit is e::~ter

noch theorgtisch noch experi~entee! in vivo te realiseren.

Uit fig. 14 is te zien w3~r~m de i~nduidigheid ver-

loren l~aat. aij cie simulatie (ai.~ iJGk b:j de pê.ramatersch.at-

ti~gsprocedure) wordt eE~St V::
-----

'J c rnax(no:-rn)

tJerekenj.

Bij de :3cnattingsprccedure is

Woa kan d,an d'r·i.s' ve:cschillende

Is dit niet d~ juiste waa=~e,

PL :; niet bei<er.d; het program-
~ .-.

uaarde~ voor P. ki~zen.
tm

dan verloopt de schatting

via e~n ~erkeezde V - P t curve, ~et als gevolg een ver-c m
kaerd stel parametBrwaaxden.

3.3. [e~ erde~ ~cdal voor het

coll~DSib81 Séomont..

Zoals reeds in ~oofdstuk 3.~. :~ behandeld, kan voer een

vloe i stof zondsr d i e.~ipdti eva ~.?r. E rgi E'. \ie T.' 1 i e zen i (j een

gladd8, ::'Eicilte e,n r~qrie cruiA, de vsrgelijkicÇl Vé:.r·~ ë:.r'ïG·LJlli
gebruikt WiJrd13IT (lit. 13). rndie'"l de struMlngsd{~'h;t-~8ic .~.is,

-: - ..... o:~
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De FRC-niveau's zijn voor de verschillende toestanden aangeduid.
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-'s -4

-2.

P,\, =0.1381 kPa
r-""
K1=O .0373 kP~/ (l/sec)

2
K

2
=O.0283 kPa/(l/sec)

R =0.0167 kPa/{l/sec)
s

PL=C.soo
K

1
=O.060

K2=O.020

E =0.050
s

:<Pa

l,.Pa,/ (I/sec)
. . 2
KPa,. :l/sec)

kf'a/(l/sEci

PL=O.2235 kPa

K1=O.l904 k~a/~l/sec)

?~=O.Ol16 kPa/(1/sec)2
.:;

R =0.0331 kPa/(l/sec}
3

freql1e::tie ':,'~n cïe ademáaling ~ ]., 6H ...

FIS. 15; N:Let-ién-'::uijighe~d Vár. het !!:C~Ü

buis, kan deze geschrevan wc=c:: 61~~

~

P, t + t p U" = constEr.t ••
~a

Ce constante stelt een stagnatiadru~ voor. In de longen

is dit P .• Dus:
al.v

P + 1 IJ U"- =lat 2" .. Pl· •a IJ
. . ( 3. 3. 2 -. )

Als gassampressibili~eit en instabilitei:en va~ het gas

derwaarlDosd mogen worden, geldt de wet van behoud van

iTlassa

UP. = V • . . . . ( 7, ~ 3 '.
•- • °oJi" .. )
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.
Hierin is A de dwarsdoornede en ~ de flow ter plaatse in

de buis. Dus:

.(3.3.4.)

Bovenstaande formule stelt de druk in een bu~s voor bij

een verliesvrije stroming. Voor de rest van deze beschou

wing wordt deze veronderstelling gehandhaafd. Oe verge

lijking van Bernoulli geldt echter niet stroomafwaarts van

een constrictie. Wanneer een vloeistof een minimale door

snede passeert, laten de stroomlijnen los van de wand;

turbulentie ~n ~elf§-t~r~g~troming treedt dan op, als ook

energieverliezeri. (figuur 16)

IJ ~ ~
IJ .... 7 ~

FIG. 16: Stromingslijnen in een pijp met vernauwing.

Naast de veronderstelling van zuiver laminaire ~tromiITg,

worden nog de volgende 2 veronderstellingen gemaakt.

1. De bronchiale boom verde~lt zich symmetrisch linair, zo

dat de totale dwarsdoosnede per generatie berekend kan

worden.

2. Voor alle generatie~ zijn de afmetingen van de lucht-

wegen bekend als functie van de transmurale druk.

Met dit model is een grafische oplossing mogelijk volgens

figuur 17, blz. 3B. Oe totale dwarsdoorsnede van alle lucht

wegen per generatie is gegeven als functie van de transmu

rale druk (in fig. 17 de doorgetrokken lijnen, gema~keerd

door het generatienummer). Met uitzondering van de 3e ge-
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FIG. 17: Totale doorsnede van de' luchtwegen van de eerste generaties van een geisoleerde
mensenlong • I -UI

Q]



39.

neratie, de generatie met minimale doorsnede (zie d~k fig.

4, pag. 15), zijn voor de andere generaties deze curves

maar ten dele getekend. Bij een gegeven statisch long

volume, waarbij de statische longretractiekracht de waar

de heeft, aangegeven op de abscis, hebben alle luchtwegen

een diameter, welke bepaald wordt.door het shijpunt van

de verticale lijn bij PLmet de luchtweg doorsnede-druk

curves. Bij een geceven flow,· wordt de transm~rale druk
~L ~

·verminderd met ~.~; deze drukval kan worden afgetrokken

van PL' en Ptm = P"L - !p; kan getekend worden als functie
A

van de doorsnede. Bij een bepaalde flow, kan de doorsnede

en druk in iedere generatie bepaald worden uit het snijpunt

van de flow-doorsnede curve (gebroken lijn) met de doorsne

de-transmurale druk curve (getrokken lijn). 'Deze proce

dure kan gevolgd worden tot de generatie met minimale door

snede. In dit voorbeeld zou dat punt A zijn. We nemen aan

dat er geen dr~kopbouw is na deze generatie, en dat de

diameters van generatie 1 en 2 bepaald wordt door het snij

punt van de doorsnede-transmurale druk curve en de verti

cale lijn door punt A. Voor flow ~1 wordt het totale druk

verval over de intrathoricale luchtwegen gegeven door het

ver~chil tussp.n PL en de druk in punt A. Indien de flow

toeneemt, neemt·deze drukval toe, totdat de flow zo groot

is dat de doorsn4d.transmurale druk curve -raakt aan de

flow doorsnede curve (punt B). Wordt de flow nog grote~ dan

kan er geen snijpunt meer gevonden worden. Er is dan geen
~ ~ - - -

oplossing. Dus flows groter dan O2 kunnen niet optreden.

De flow blijft constant bij grotere drukvallen dan nodig

is voor het bereiken van maximale flow.

Indien PL verlaagd wordt, zullen de flow-doorsnede curves

naar links verschuiven. Het gebied met minimale doorsnede

verschuift naar hogere generaties in overeenstemming met

de terkelijkheid.

Samenvattend: 1. De maximale flow (dus colla~s) wordt be

reikt als de flow-druk curve raakt aan

de doorsnede-druk curve.

2. Bij afnemende longretractiekracht verschuift

het collapsibel segment naar hogere ge
neraties (zie fig. 17B).
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vorm
worden hierdoor zeer sterk beïnvloed.( p - ~ )alv mond

Wordt deze beschrijvingswijze van het collapsibel SBg

ment gebruikt, dan kan het verschuiven van dit segment

door de luchtwegen gesimuleerd worden. Het probleem wat

echter blijft, is het vinden van een goede Ptm - A curve.

Een oplossing is nog niet gevonden. In de ~olgende hoofd

stukken zal nog eens het belang blijken van €en goede

curve. Zowel de parameterschattingsprocedure als ook de

van de druk-flow curves

2,0

1,5

1,0

P =0.5kPa PL=1.5kPa
L ,

~~2.3l/sec :~=4l/sec, -

, I 4

2

FIG. l7B (lit. 13)

Totale dwarsdoorsnede van
de luchtwegen van de eerste
generaties van een geiso
leerde mensenlong.
De druk-doorsnede curven
bij maximale flow zijn
getekend voor twee waarden
van PL.

0,5 1,0 1,5 2,0

P
tm

(kPa)
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Hoofdstuk 4 Simulatie

In dit hoofdstuk wordt de invloed bestudeerd, welke een

parameter heeft op het model. De toepasbaarheid van het

ontwikkelde mathematische model hangt af van:

1. de mogelijkheid om op juiste wijze de effecten te be

schrijven welke een verandering van de fysiologische

toestand van de longen heeft op de flow aan de mond.

2. de mate waarin het de parameters kan terugschatten

btj curven welke bij pat4ënten zijn opgenomen.

Om de integraal uit vgl. 2.2.5. te berekenen is gebruik

gemaakt van een 4e-orde Runge-Kutta algoritme. Gegeven een

volume Vo ten tijde t o ' ,en een druk p ten tijde t
o

'

t o + T/2, en t o + T, dan wordt op de volgende manier het

volume ten tijde t o + T berekend (lit. 22):

Co = fJ (V O' p ( t
O

)-)

C1 = fJ (V O + t TC o ' P(t o + T/2))

C2 = ~ ( VEl + t TC 1 ' P(t o + T/2))

C3 = fJ (V O + TC 2 , P (t o + T) )

V(t o +T) = V(t O)+.1. J- (CO + 2C 1 + 2C 2 + C3 ) . . • -4.1 •
6

In bovenstaande formules is T de bemonsteringst~Jd. De

simulatie is uitgevoerd op een POP-11fT-03 computer. Voor

T is een waarde van 0.001<8 sec. genomen. De ademhaling is

gesimuleerd m.b.v. een sinusvormig signaal.

Pa1)t) = - Palv maxsin(wt) ••• 4.2.

Hierin is P 1 ma v- ax
panting-manoeuvre komt overeen met een ademfrequentie van

1 ~ 2Hz; w = 10 rad/sec, komt overeen met een ademfre

quentie van 1,6 Hz. Deze waarde is dus geschikt voor de si-

mulatie. Een waarde uoor-P 1 is voor iedere set para-a v max
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meters gekozen, en wel zodanig dat de maximale inspi

ratoire flow niet groter wordt dan 2 I/sec.

De beginvoorwaarde Vc(O) is berekend door aan te nemen,

dat ten tijde t = 0, de flows nul zijn (aangezien de

a 1 ve 0 1 a ir e d ruk nul is), end a ar d 0 or gel d t: ,P tm = PL

(vgL 2.2.1.). V (0) is dan te berekenen uit vgl. 2.2.3.c
Het Runge-Kutta algoritme is gebruikt om de eerste 640

sampels te berekenen, wat overeenkomt met é~n vol

ledige ademhaling.

De simulatie is gedaan met de Vc - Ptm relaties volgens

fig. 14. De resulterende P 1 - ~ platjes zijn gegevena v m
inf figuur 18, pag. 43. Deze zijn verdeeld in drie

groepen op basis van de luchtwegweerstánd:

1. verhoogde K1 en

2. verhoogde Rs
3. sterk verhoogde

K2 , figuur 18 A , B, C (hfd. 4.2.1.)

, figuur 18 0, .' E , r (hfd. 4.2.2.)

Rs , figuur 18 G, H, I (hfd. 4.2.3.)

In ieder platje is ook de normaalcurve (zie hfd. 4.1.)

getekend. In iedere groep, worden drie verschillende

waarden voor de longretractiekracht gebruikt,

PL = 0.5, 0.25, en 1.5 kPa. Een verminderede resp. verhoogde

longretractiekracht kan veroorzaakt worden door of een

anatomische verandering in de alveolaire structuur (bijv.

emfyseem resp. fibrose) of door een verminderde resp.

vergroot longvolume bij een normale anatomie.

4.1. Normaalwaarden

Oe normaalwaarden voor de luchtwegweerstanden en long

retractiekracht zijn overgenomen uit de literatuur.

Waarden voor K1 en K2 zijn (liL 3 en 19).

K1 = 0,05 kPa/( 1/ sec) en K2 = 0,02 kPa/( 1
2 / sec2~

Waarden voor de weerstand van het collapsibel segment

(R cO en VcO ) zijn bepaald door r~ead (liL 20); RcO =
0,06 kPa/ (1/ l.sec) en VcO = 0.125. Macklem en Mead
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FIG. 18: GEDRAG VAN HET MODEL ONDER VERSCHILLENDE SITUATIES
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( I it. 18) e n Ba uh u Ys (I it. 2 ) be pa ái d-e neenno r ma a 1:'

waarden vaar Rs ' Rs = 0,03 kPe!( Jl Isec). Hierbij moet op

gemerkt warden dat dit alleen geldt vaar langvolumina

groter dan 40% VC boven resuduaal volume. Is het long

volume kleiner dan 40% VC boven RL' dan neemt RIS snel

toe (zie figuur 19, pag. 45). Oe panting-manoeuvre wordt

echter gesimuleerd op FRC-niveau (waarbij het longvclume

constant verondersteld kan warden); dus een w?arde

Rs = 0, 03 kPal ( I I s edis ~ eng 0 ede ben a der i ng •

Fysiologische gegevens, gepubliceerd door Murtagh

(lit. 21) en Huyatt~en Flath (lit. 12) zijn gebruikt voor

de bepaling van de compliantiecurve voor het collapsibel

segment (fig. 14). Waardèn voor de statische longretractie

kracht bij gegeven langvolume (%TLC) zijn gepubliceerd

door Colebatch (liL 51, fig. 3).

Bovenstaande normaalwaarden ',zijn nog eenssamengevat in

fig. 20, blz. 46.

Een ademhaling bij een normale long (Rl ht t t I =uc weg 0 aa
0,1 kPa/(J/ sec) bij rJ m = 1.0 J/ sec en PL = 0,5 kPa) wordt

getoond in fig. 18 B,~E, H. Oe belangrijkste kenmerken van

de curve ziJ"n de helling ( 1V R ) het identiekluchtw.tot. '
in- en expiratoir gedrag en het ontbreken van faseverschil-

len. Het identiek zijn van in- en expiratoire flow wijst

op het ontbreken van flowbeperking. Een ademhaling bij

verhoogde longretractiekracht (PL = 1,5 kPa) wordt ge

toond in fig. 18 A, 0, G. Ook hier zijn in- en expiratie

gelijk, en is er geen faseverschil. Oe helling ~an de_lijn

is iets groter, wat wijst op een enigszins verminderde

luchtwegweerstand.

Een ademhaling bij verminderde langretractiekracht

(~L = 0,25 kPa) wordt getoon. in fig. 18 C, F, 1. Oe helling

is afgenomen , dus een verhoogde luchtwegweerstand. Ook

treedt er nauwelijks flowbeperking op bij de expiratie en

aak geen faseverschil.
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Figuur 20

Parameter

TLC
RV

VC

FRC

V
cmax.

R
grote *
luchtwegen

K1

K
2

ReD

VcO

* bij een flow van 1 I/sec.

Normaal waarde

6,5 li ter

1 ,5 liter

5,0 liter

2,3 li ter

0, 1 liter

0,07 kPa

I/sec

0,05 kPamee
0,02 kPa

I/sec
0,07 kPa(1/I.sec.)

0.125

46.
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4.2. Variatie van "één der parametErs

In fig. 18 blz. 43, zlJn de flow-druk (~m _- Pal) cur

ves getekend bij variatie van één der parameters. In

fig. 21, blz. 48, staan enkele karakteristieke waarden ge

tabelleerd, behorend bij astma, emfyseem en fibrose pa

tiënten. Hoofdstuk 4.2.1. beschrijft het model bij ver

hoogde grote luchtwegweerstand, hoofdstuk 4.2.2 bij ver

hoogde kleine luchtwegweerstand en hoofdstuk 4.2.3. bij

sterk verhoogde kleine luchtwegweerstand.

4.2.1. Verhoogde grote luchtwegweerstand

In figuur 18 A, B, C staan de flow-druk curves getekend

bij een drievoudig verhoogde grote luchtwegweerstand

(K 1 = 0,15 kPa/(l/ sec),K2 = 0,05 kPa/(12/ sec 2 ). In-

en expiratoir gedrag zijn bij alle longretractiekrachten

(1,5 kPa en 0,5 kPa en 0,25 kPa) identiek. Oe helling van

de ~urve is echter sterk verminderd, wat duidt op een

verhoogde luchtwegweerstand.

4.2.2. Verhoogde kleine luchtwegweerstand

~ Fig. 18 0, E, F tonen; gesimuleerde ademhalingen bij

verhoogde kleine luchtwegweerstand (R s = 0,05 kPa/ (I/sec))

Oe helling van de curves is niet of nauwelijks veranderd;

dat is te verklaren uit het feit dat van de totale lucht

wegweerstand slechts 15% door de kleine luchtwegen wordt

veroorzaakt. Er treedt echter wel een kleine flowbeper

king en hysterese op bij een longretractiekracht van

0,25 kPa. Dat alleen expiratoir een hysterese optreedt,

komt omdat alleen bij expiratie fiowbeperking door collaps

optreedt.



Figuur 21

48.

Parameter Normaal Astma Emphyseem Fibrose

TLC ( I ) 6,5 6,5 7,8 4.6

RV ( I ) 1 ,5 2,5 3,0 1 ,5

VC (I) 5,0 4,0 4,8 3, 1

R *
grote (kPa)O 07 0,21 0,07 0,07
luchtwegen T7Sec '

K1 (kPa ) 0,05 0,15 0,05 0,05
I7Sec

K
2 (kPa ) 0,02 0,06 0,02 0,02

2 2
I/sec

Rs (kPa ) ** normaal verhoogd verhoogd normaal
I7Sec

***Ccollapsibel normaal normaal slap stijf

segment

* bij een flow van 4 I/sec

** vol gen s fig. 1 9

*** volgens fig. 14
-
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4.2.3. Sterk verhoogde kleine luchtwegweerstand

Het effect van een zevenvoudig verhoogde kleine lucht

weg wee r sta ndis te zie n i n f i g • 18 G, H, 1. D.e helI i ng

van de curve is sterk afgenom~n. Flowbeperking treedt op

bij longretractiekrachten van 0,5 kPa en 0,25 kPa. De fase ver-

sch_uivlng+ welke ontstaat is het gevolg van het ~collarberen

van de luchtwegen. Het compliante karakter neemt toe.

Uit vgl. 2~.7 is de maximale flow te berekenen. Deze

is in het geval van fig. 181 gelijk aan - 1.25 I/sec •

..: -
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Hoofdstuk 5 Numerieke berekeningen

Het ontwikkelde mathematische model is geïmplementeerd op

een PDP~1/T-03 computer. Dis is een digitale computer, wat

inhoudt dat de analoge signalen, afkomstig van de lichaams

plethysmograaf, gesampeld moeten worden. Deze sampeling heeft

direct invloed op het model, wat in hoofdstuk ~.~. zal blij

ken. In hoofdstuk 5.2 .... wordt' de toegepaste parameter

schattingsprocedure besproken. In hoofdstuk 5.3. tenslot-

te wordt een alternatieve parameterschattingsprocedure

toegelicht.

5.1. Stabiliteitscriterium

In hoofdstuk 2.2. zlJn de vergelijkingen afgeleid, be

horende bij het ontwikkelde model. Zoals reeds eerder ver

meld is, wordt de flow aan de mond (Om) en in de long (OL)

geheel bepaald (voor een bepaalde set parameters) door de

pleurae- of alveolaire druk (Ppl of Palv) en het volume van

het collapsibel segment (V). Dit volume kan, op zijn beui~,c
berekend worden door de flows te ,integreren. Flow als functie

van de tijd kan dus berekend worden als de pleurae- of alveo

-laire druk als functie van de tijd berekend is. Deze bereke-

ning vereist de integratie van ~ en ~L. -
m <>

Fig. 22, blz. 51, toont de rekenlus voor de simulatie. Het

systeem heeft één terugkoppellus.

Uit vgL 2.2.1. en 2.2.2. volgt:

PL + p
pI Ptm _+ Pc.

~ - ~L = -m R + K1 + K2 l~ I R Rc m s s

PL PpL 1
~ - ~L = - +

K2 rt m/ Ptm(R
s

+m Rs Rc + K1 +

1 •••• 5.1.1.
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Tezamen met vgl. 2.2.3. t/m 2.2.5. levert dit het systeem

uit fig. 22. Aangezien de gegevens aan een digitale compu

ter worden toegevoerd, is t.b.v. numerieke integratie een

sampel-and-hold schakeling tussen gevoegd. De terugkoppel

lus heeft een versterking K. Stel dat de versterking van de

Vc - Ptm' PL curve Kh is. Beschouw nu eerst het systeem

voor de continue situatie(zonder sampel-and-hold schakeling).

De over~rachtsfunctie van de terugkoppellus is_jn laplace

notatie:

52.

G(S) K
= S

Het systeem is stabiel, indien alle nulpunten van (1 + G(S))

in het linker half vlak liggen:

1 + G(S)

S + K < 0

K S + K
= 1 + S = S

S < -K l ~
K > 0 J

nulpunten liggen

in het linker half

vlak

Zonder sampel-and-hold schakeling kan het systeem nooit

instabiel worden. Indien er echter wel gesampeld wordt,

dan ontstaat een nieuwe situatie.

Discrete situatie:

De overdrachtsfuncite van een sampel-and-hold schakeling

(fig. 23A) is: Yk = xk _ 1. Hierin is xk de k- de sampel

van het ingang~gnaal. Indien Z-transformatie (het complexe

vlak) wordt toegepast, wordt deze overdrachtsfunctie:

= 1
z

EVenzo is de overdrachtsfunctie voor de integratie in Z

notatie (fig. 23B)



FIG. 23

x 1S&H Y • Yk=Xk- l

A: overdrachtsfunctie van een sarnpel and hold schakeling

53.

-x"--------+o.I'---_J_dt_I-y~'"
B: overdrachtsfunctie van een integrator

De totale versterking van de terugkoppellus i~ derhalve:

Het systeem is stabiel, indien de

ligsen binnen in cirkel met straat

punt in de oorsprong.

nulpunten van (1 + G(z))

z = 1 en het middel-

1 + G(z) = 1 + ~T_ 1 = z - 1 +
z - 1

KT

z - 1 + KT = 0 ~ z = 1 -1 KT] ~
-1 ,< Z <

-1 < 1 - KT < 1

o < KT < 2

De "w 0 r s t - cas e 't moet nu bekeken worden. Hiervoor moet de

versterking K uitgeschreven worden.

( 1 1 )
K = Kh -R + RKK I" Is c + 1 + 2 v m

K is maximaal indien Kh en ~e term tussen haakjes maxi

maal is. Dit laatste is het geval'indien de flow bij de

mond nul is, d.w.z. dat de longen in rust zijn, In dat

geval is Rc veel kleiner dan K1 ,
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Kh max
king

Dus

is af
1
C •m

te leiden uit fig. 14,; noem deze verster-

1 1 1
0<- (- + - ) T < 2

Cm Rs K1

De versterking is altijd groter dan nul, dus aàn één

voorwaarde wordt altijd voldaan. De resterende voorwaarde

voor een stabiel systeem is dus:

1+ - <
K1

C
2....!!!.

T 5.1.2.

Neemt di sampelfrequentie toe (d~s T neemt af), dan wordt

de kans op instabiliteiten kleiner. Indien T ~O (d.w.z.

géén sampeling, het __ altijd stabiele analoge geval wordt be

naderd) kan het systeem niet instabiel worden. Oe sampel

frequentie moet dus zo hoog mogelijk gekozen worden, opdat

geen instabiliteiten kunnen optreden. Aan de weerstands-

wa a r den van Rsen K~t kun nen f ys i 0 log i s c h min i mal e wa a r den

worden toegekend:

R . = 0, 01 kP al (1 Is e c ) enK 1 = 0, 01 kP al (1 I sec) •s m~n

Lagere waardenzijn fysiologisch niet plausibel. Uit fig.

14 volgt dat C = 0.12 likPa. Substitutie hiervan in
m

_vgl. (5.1.2.) levert:

1 1--+--0,01 0,01
<2 ~ ~

T T < 0, 001 sec.

Een sampeltijd van 0,001 sec. is gekozen, wat overeen

komt met een sampelfrequentie van 1 kHz. Bij deze fre

quentie en de minimale waarden voor Rs en K1 ' Kan het

systeem niet meer instabiel worden, wat met enkele testen

ook is geverifieerd. Bovenstaande voorwaarde is ingebouwd

in de parameterschattingsprocedure.
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5.2. De parameterschattingsprocedure

Parameterschattingsprocedures kunnen verdeeld worden in

directe-zoek methoden en gradient methoden. De eerste

groep vereist geen expliciete berekening van de gradient

van de foutfunctie, terwijl bij de tweede gro~p dit wel

gedaan moet worden. Het Gauss-Newton algoritme is een

gradientmethode. Hierbij wordt de volgende krit~riumfunctie

(performance index) geminimaliseerd:

E (~) = ~~ I ~ (~)

De foutfunctie ~(~) is in het

n 2
= ~ l: e(.ê"t.)

· 1 11=
model gedefinieerd

e(.],t 1 )

e(,ê,t 2 )

e(~,t3)

······

als:

e ( S, t )
- n

De fout e(S,t.) is het verschil tussen de gemeten waarde
- - 1

van de flow aan de mond op het tijdstip ti en de door het

model berekende w~arde van de flow aan de mond op tijdstip-

t. (zie fig. 24, blz. 56).
1

Het proces heeft de parameters ~' en het model de parameters

S. Derhalve geldt:

e ( S, t .) = a (b , t .) - a ( S, t . ) . . 5 • 2. 1 •
- - 1 m - 1 mmodel - 1proces

De performance index wordt nu:

E (~) =

Voor het model is de

bijzonder geval van

n
t L' (a (b , t .) - a ( S, t . ) ) 2 • • 5 • 2 • 2 '.

. m - 1 m - 11=1 proc. mad.

Marquardt methode gebruikt. Dit is een

het Gauss-Newton algoritme. Voor het

begrip wordt daarom eerst de laatste methode a~geleid.
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FIG. 24: BLOKSCHEMA VOOR EEN ITERATIEVE PARAMETERSCHATTINGSPROCEDURE U1
0'1
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Stel dat het m~n~mum van de scalar performance index gelijk

aan EO is (EO = EI~=b). Deze functie kan in een Taylfrrreeks

ontwikkeld worden rond het minimum:

E(~)
OE

= EO + 6.§.'

+ hogere orde terwen •••••• 5.2.3.

Omdat E een minimum heeft in ~=~, geldt het volgende:

éEI- -0
é,B. ...a=~ -- en

é2E
--- is positief definiet.

'Sé.§. I

Indien de hogere orde termen verwaarloosd kunnen worden,

kan vergelijking 5.2.3. als volgt geschreven worden:

....... 5.2.4.

Definieer nu de getransponeerde van de Jacobiaan als:

........ 5.2.5.

waarin Sï. de i-de parameter is

en t. de j-de sampel
J

e lineair in de parameters is. Alle

zullen exact nul zijn. Veronderstel

een betere benadering geeft van de

kan voor de nieuwe fout worden

[
15 ~ (~, t ')JJ (f'l ) = ~ J

\P_ 6Sï.

Beschouw het geval dat

hogere orde afgeleides

verder dat ~ = ~+ ~

para~eters dan ~, dan

geschreven:

~(~) = ~(~ +~) = ~(]) + J'(~)~

De verandering van de fout is nu:

~~(~) = J' (~)~

De gradient van de performance index is:

\l E (.ê) = J (.i)~ (~)

Evenzo, m.b.v. vgl. 5.2.5.:

~E ( a) = J ( "B)~ (S') = J (~) ~ (§) + J (ê...) J I (s_)M.
Indien bij ~ het gezochte minimum hoort, dan geldt:

VEC~) = Q , dus

J(~)~(~) + J(ê..)J'(..ê)~ = Q ~
J (.ê,) J' CêJ~8 = -J (ê,)~un

aft ë weH ~8 = ~ ( J ( 8 ) J' (8) ) - 1 'J ( 8) e ( 8) • • • • • • • • • 5 • 2 • 6 •
~ - - ---

en .ê. = ê + ~8--



Indien de inverse van (J(~)J'(~)) wordt genomen dan is een

vereiste dat (J(~)J'(~)) niet-singulier is. De vectoren van

J(J) moeten dus lineair onafhankelijk zijn.

Samengevat verloopt het Gauss-Newton algoritme als aangegeven

in het flowdiagram van fig. 25, blz. 59.

Bovenstaande procedure is een éénstaps algoritme. De voor

waarden hiervoor zijn:

1) ~(~) is linair in S.

2) ~(~) en J(!) kunnen worden berekend.

Wordt aan één van deze vODrwaarden niet voldaan, dan zal ~

niet het juiste minimum opleveren, en een iteratieve (meer

staps) methode zal noodzakelijk Z~Jn.

Met het longmodel kunren de partiële afgeleides, welke J

samenstellen, niet analytisch berekend worden, omdat het

model niet-lineair is. Aan de tweede voorwaarde wordt dus

niet voldaan. De definitie van de eerste afgeleide moet daar

om gebruikt worden:

J = (jki)' waarin

(Oproces(~,tk) - °model(~,tk))

oSi

°mod(~+~,tk) - ~mod~,tk)
LlS i

J
. = ö8(,a.,t k ) =
ki

oS i

= _ O(Omodel(S,t k ))

~S i

waarin t.Si =0.001 en

o
o

&3=
···

i
. de ..
~- r~J

o

De door deze benadering gemaakte fout is zeer klein, zeker

als deze wordt vergeleken met de fout welke wordt gemaakt

bij de eerste voorwaarde; ~(.]) is namelijk verre -van lineair

in S. In vergelijking 5.2.3. mogen de hogere afgeleiden niet

zonder meer verwaarloosd worde,n. Alleen indien de stap

grootte 1&. voldoende klein blijft, is dit;"geborlooFd~'Bij-"

de-éénstapsmethode'houdt dlt-IH;-dät ällèä~ voor" de: ~t~~t-

waarde S.b het minimum goed benaderd wordt. Bij de meerstaps-



START

KIES EEN
(GOEDE) START-

WAARDE .ê.

BEREKEN ~ (.ê.)
EN J(S)

BEREKEN LIS

UIT VGL. 5.2.6.

BEREKEN UIT
È =- .ê. + LIS
HET ~INIMUM

STOP

FIG. 25: Flowdiagram van het Gauss-Newton algoritme
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methode houdt dit i ri' i:::I á t de s t ä Pg riJ at t e".ns kIe i iï . mêi et

blijven. Eèn flowdiagram van dit iteratief Gauss-Newton

algoritme is weergegeven in fig. 26, blz. 61. De procedure

wordt afgebroken als de absolute waarde van het verschil

van twee opeenvolgende waarden van de performance index

kleiner is dan een zeker getal e:. In het programma is
-5

e:~~1 0 gekozen.

Het nadeel van deze iteratieve methode is dat de stapgrootte

ÓS elke waarde kan aannemen. Een eis is echter dat deze klein

moet blijven.' In d~ze vorm is deze methode dan ~ok niet

bruikbaar. Aangezien, de eerste afgeleide analytisch niet

berekend kan warden, is het meenemen van hogere arde

afgeleiden uit de reeksontwikkeling niet aan te raden. De

gemaakte fout kan dan ontoelaatbaar graat warden. De stap

grootte ~S moet dus beperkt blijven. Dit is mogelijk met de

Marquardt methode (lit.6). Bij deze methode wordt naar het

minimum gezocht overeenkomstig de Lagrange minimalisatie

ander de restrictie:

~ = ~(i +1 ) .. ~(i) . ~S ,~S -
'- --

2r = constant •••••• 5.2.7.

De Lagrange performance index is gedefinieerd als:

E(~,jJ ,r) = E(~J + !jJ(~S 1~_r2) ••••••• • 5.2.8.

= ! (~ , <'8)~ (S) + jJ <...llB' ta..- r 2) )

De gradient hiervan, welke nul is in het minimum, is:

. . E<'8) = J (])~ (~) +jJCili.. =0

Substitutie van vergelijking 5.2.7. levert:

J (.s)(~ (B) +J ' (a) _~S) il1.6.. =0

J (.s)~ (.6) + (J (J3) J' (.6) + 1..iJ:) 1ili.. =0

Dus: Aa.. =(J(.a)J' (.a)+jJI)-1 J(aJ~(8J ••••••••• • 5 •..:2.9.

Substitutie van vergelijking 5.2.9. in vergelijking 5.2.7.

levert de relatie tussen jJ en r:

r 2 = ~' <'60) J I <'eJ ( J (aJ J I <s_) +jJ 1) - 2J (~) ~ <'.1~) ••••• 5 • 2 • 10 •

Een nadere beschouwing van vergelijking 5~2.9. leert dat

deze vergelijking vaar

1) jJ=O een zuivere Gauss-Newton methode is

2) jJ=OO een zuivere steepest descent methode, met stapgrootte

o is.

Daar jJ~in iedere iteratie aan te passen kan de convergentie

snelheid aangepast warden. Een methode om de optimale waarde

vaar jJ te berekenen is niet gevonden daar mij. Deze waarde

_is dan aak daar trial-and-error gevonden, en wel zodanig dat
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START

.
~

~

KIES START-
WAARDE .ê.

•
BEREKEN E {.ê.>

~
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E (,ê.>
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~
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NEE

-

JA

STOP

FIG. 26: Flowdiagram van het iteratieve Gauss-Newton algoritme

U I •



~ groot genoeg is om convergentie te garanderen bij fysio

logisch plausibele waarden, en klein genoeg om het aantal

iteraties, dat nodig is om naar het minimum te convergeren,

redelijk te maken. Numerieke waarden in het programma zijn:

maximaal aantal iteraties: 20

iteratie 1 t/m 5: ].1=0.1

iteratie 6 t/m 20; ].1=0.02

Een nadeel van bovenstaande methode is echter het berekenen

van de inuerse matrix. Dit neemt nogal veel computertijd in

beslag, vooral bij een groter aantal parameter5~en sampels.

Een conjugate direction methode zou dan aan te raden zijn,

omdat deze de geinverteerde matrix berekent uit informatie

verkregen gedurende de iteraties van een simpeler methode.

De methode van Fletcher and Powell, welke in hoofdstuk 5.3.
wordt beschreven is een conjugate direction methode. De voor

en nadelen van beide methoden zullen dan ook tegenover elkaar

gezet worden.

5.3. Fletcher and po weIl procedure

Bij de Marquardt methode moet een inverse matrix berekend

worden. Aangezien dit relatief veel computertijd in beslag

neemt, kan de methode volgens Fletcher and Powell voordeliger

zijn. Deze wordt in het hierna volgende afgeleid (lit. 6,8~9

en 17).

Voor het gemak wordt vergelüking 5.2.4. als volgt geschreven:
*E(~) =E Cg) +~'~ +!a.'~ 5.3.1.

. 0
2
E Iwaar~n A = öf3öS'

- - S=b- '* . .J.
a = -~ en E =E O +2~'Ab

Dus: ifl~=!(i)=3(i)=~+~(i)

Allereerst moeten nu twee richtingen ~ en ~ gedefinieerd

worden, welke geconjugeerd zijn t.o.v. de positief definiete

matrix ,B., dus:

u'Av = 0

(Merk op dat orthogonale vectoren geconjugeerd zijn t.o.v.

de identiteitsmatrix).

Een nxn matrix A (positief definiet) heeft minstens ~~n set
IJ
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n onafhankelijke vectoren, welke onderling geconjugeerd zijn.

De eigenvectoren van A vormen bijvoorbeeld zo'n set.

Veronderstel dat in de parameterruimte Y de vector is van

het beginpunt naar het minimum. Deze vector kan opgebouwd

worden uit n onafhankelijke geconjugeerde richtingen d .•
-1

n
1. = !: CL.d •

. 1 1-1
1=

Bij een steepest descent methode wordt de gradient van de

performance index gevolgd om het minimum te bereiken. Nu ech

ter wordt een geconjugeerde richting gevolgd, waardoor het

minimum bereikt wordt in n iteraties bij een n-dimensionale

kwadratische performance index. De iteratieformule wordt:

~(i+1) = ~(i) + ~i~(i) •••••••••••••• 5.3.2.

waarin Ài gevonden wordt door lijnminimalisatie langs ~(i),

wat imPliceert:

.............. 5.3.3..9,'"(i+1 )~(i) = 0

Indien ..6(i+1) =..s(k+1)
"i

+ !: À.~(j) ,dan geldt ook
j=k+1 J

.9,'(i+1)~(k) =0 , k=1,2, •••• ,i •••••••• 5.3.4.

Indien de volgende geconjugeerde richting ~(i+1) leidt tot

gradient .9,(i+1), dan kan men er zeker van zijn dat men zich

in een nieuwe dimensie bevindt. Dit verklaart de volgende

hypothese:

~(i+1) = -.9,(i+1)

D.m.v. substitutie kan

worden, wat resulteert

+ Y. 1d(i) •••.•••. 5.3.5.
1+ -

deze hypothese gemakkelijk geverifieerd

in:

................ 5.3.6.
.s' (i+1 ).9,(i+1)

Yi+1 = .9,'(i).s(i)
-' -

Begint men met de gradient als de eerste richting, dan

verkrijgt men na n iteraties, n onafhankelijke geconjugeerde

richtingen. In dit laatste punt moet de gradient loodrecht

staan op alle andere geconjugeerde richtingen (volgens vgl.

5.3.4.) wat onmogelijk is in de n-dimensionale ruimte. De

gradient is dus nul en het minimum is bereikt. Bovenstaand

algoritme is ontwikkeld door Fletcher en Reeves (lit. 9).

Samenvattend is het algoritme als volgt:

*. Kies startwaarden voor ~ , bijv. [0

* .9,0 = .9, (!Lo )

* ~o = -.9,0

I



-1
H = A

64.

* ~i+1 is de positie van minimale E(~) op de lijn

door ~i in de richting Èi
* ],i +1 =],Cê.i +1 )

* y . 1 =],' (i +1 )], (i +1J
~+ ],1 (iJ],(i)

* .fii +1 = -],(i+1) +Yi+1!:!(i)

Het concept van de methode welke ontwikkeld is door Fletcher

en Powell is het samenstellen van de tweede afgeleide ~ in

iedere iteratiestap. Een expliciete vorm van dete inverse

matrix kan gegeven worden in termen van geconjugeerde

richtingen:

n d(i)d l (i)
H = . E~, (i)Ad(i)

~=1- -

oftewel: HA =1 ~

Er kan bewezen worden dat indien:

!:!(i) = -tl(i-1)],(i) •••••••••• S.3.?

!:!(i).fil (i) .t!(i-1 )ol(i)],' (i)tl(i-1)
en ,ti(i) =tl(i-1) +À i ],' (i).t!(i-1 )],(i) - ol' (iJ,ti(i-1 Jol(i)

waarin ol(i) = ],(i+1) - ],(i)
-1na n iteraties geldt: tl = ~ ,wat betekent dat het minimum

is bereikt voor een kwadratische criteriumfunctie. Een nadeel

is de lijnminimalisatie welke in iedere iteratie nodig is.

Davidon heeft echter een gelijke methode ontwikkeld zonder

lijnminimalisatie (lit. 8) in het zelfde aantal iteraties.

De hierboven beschreven methoden zijn nog niet bij het model

getest. De theorie is daarom behandelt, dat het de onder

zoekers toeschijnt dat deze methoden snellere en~~au~ke~riger

schattingen maken. De tijd zal echter moeten leren of dit

inderdaad zo is.

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat de twee in deze

paragraaf beschreven methoden, op zichzelf niet toepasbaar

zijn bij het longmodel. De startwaarden moeten nàmelijk vrij

nauwkeurig gekozen worden, wat bij het longmodel vaak niet te

verwezenlijken is. Een combinatie met de Marquardt methode

zal daarom voordeliger zijn. De eerste iteraties kunnen dan

volgens Marquardt geschat worden; indien het verschil tussen

twee opeenvolgende fouten kleiner is dan een g..ekozen € ,kunnen

de laatste iteraties volgens de methode van Fletcher, Powell
en Davidon geschat worden.
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Hoofdstuk 6 Resultaten

Het model tezamen met de parameterschattingsprocedure

volgens Marquardt is getest voor 21 verschillende sets

parameters. De Vc - Ptm curves uit fig. 14 zij~ gebruikt

in het model.

Een flowdiagram van de testprocedure is getekend in fig •

. 27, blz. 66. Het longmodel genereert een alveolaire druk

(p I ) - flow (~ ) diagram aan de hand van een aantal beken-a v m
de parameters. Dit diagram wordt vervolgens als in- output

relatie toegevoerd aan de parameterschattingsprocedure,

welke op zijn beurt de parameters terug moet schatten.

Der e s u I t a ten zij n wee r ge ge ven op bI a. 67 en 68. 1n d e eer s t e

vier kolommen staan de waarden van de parameters welke

moeten worden teruggeschat. In kolommen 5 t/m 8 staan de

teruggeschatte parameters, en in kolom negen het aantal

iter~ties welke de procedure voor de schatting nodig heeft__

gehad. Verder zijn bij de meeste sets parameters, twee

verschillende sets gebruikt als startwaarden. De resul

taten hiervan staan direct onder elkaar.

.: -
De eerste set startwaarden is:

K1 = 0,05"kPa/(1 sec)
2 2K2 = 0,02 kPa/(1 /sec )

R = 0,03 kPa!(I/ sec)s
PL = 0,5 kPa

De tweede set startwaarden is:

K1 = 0,05 kPa/(J/ sec)
2/ 2K2 = 0,02 kPa/O sec)

Rs = 0,03 kP a / (1/ sec)

PL /= 0,05 kPa



Fig. 27: Flowdiagram van het pararneterschattings testprogramma
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DIAGRAM

BEREKEN:
E = Le'e: 1 ...._-

BEREKEN: llK
1

' llK2.....- ~

,llPr." llR!';
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,
~-

INGESTELDE PARAMETERS TERUGGESCHATTE ~ARAMETERS

K1 K2 ! Rs PL "K~ K~ 'R 'PL aan-1 2 s
kPa kPa kPa kPa kPä kPa kPB. kPa tal

I/sec 2 D I/sec 1/sec 2 2 ite-
1./58c 1 /see 'l/sec ratie

0.05 ~9~O2 0.03 0.05 0.1202 0.0336 0;1120 0.3245 is
~-

- - - - --
, .

.
~ . '

0.05 0.02 0.03 0.50 ... - - - --
0.0387 0.0234 0.0105 0.1477 4

. ...

0.05 0.02 0.03 1 .50 0.01'21 0.0202 O.01[JO 0.5739 21

0.1057 0.0193 0.0100 0.2519 21
-

0.15 0.05 0.03 0.05 0.2029 0.0677 0.1119 0.3134 21

0.0558 0.0509 0.0260 0.0302 8- --

0.1172 0.0511 0.0231
. . .

50.15 0.05 0.03 0.50 0.4570- --
0.0429 0.0528 0.0100 0.1100 21- --· , , · , . "

· , . ~

0.0100' 0.501'7 210.15 0.05 0.03 1 .50 0.0675 0.05G3

0.0463 0.0488 0.0100 0.1502 21
- ' . . . ., , ,

" --
· . , .

0.05 0.02 0.05 0.05 0.1682 0.0100 0.0613 0.0793 21

0.0502 0.0197 0.0500 0.050D 9
- · . , . , . ,

" , 0.4-9'750.05 0.02 0.05 0.50 0.0489 0.0200 0.0493 3

0.0373 0.0282 0.0172 0.1424 4
· , - ~

, . ...
0.01'45

' ,

O. 547 Ei 210.05 0.02 0.05 1 .50 0.0206 0.0100

0.1223 0.0192 0.0100 0.2516 21
, .

-

0.05 0.02 0.20 O~. 05 C.OS02 0.C199 0.2000 0.0500 9

0.0502 0.0199 0.2000 0.0500 7
· ,

0.05 0.02 0.20 0.50 0.0497 0.0202 0.1997 0.4994 's
0.2335 0.0100 0.01 08 0.2069 21

<

,
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INGESTELDE PAPAMETERS TERUGGESCHATTE PARAMETERS - "---~- .-

K, .k:: l R 'P
L K K R PL aan·s .. . 1 - . 2 - . s,

: talkPa kPa kPa kPa kPa .~ kPa kPa
I/sec T/see) I/sec I/sec I/sec)'': I/sec

.. ,. -lte~a 1,

0.05 0.02 0.20 1 .50 2.0519 0.01oà 0.0100 0.9014 21

0.1054 0.0297 0.1000 0.1517 21.. - .
. . .. '

0.4933-0..06 0.02 0.05 0.50 0.0563 0.0203 0.0481 3

0.0373 0.0283 () ... 0167 0.1381 4

0.06 0.02 0.20 0.50 0.0595 0.0204 0.1996 0.4991 -e
- - - - --
. . • 0 •

0.06 0.02" 0.40 0.50 0.0608 0.0193 0.4000 0.5003 10

- - - - --
o.

0.1 5 0.07 0.05 0.50 0.1205 0.0715 0.0381 0.4551 5- - - - - -- - - - --
• 0 • • 0 •

0.30 0.1 5 0.05 0.50 0.2067 0.1601 0.0313 0.4001 9

- - - - --
.. .. ,

0.1 5 0.07 0.20 0.50 0.1489 0.0710 0.1996 0.4991 10
. --- - - - --

..

0.06 0.02 0.05 0.125 0.0100 0.0489 0.1046 0.31 21 21

- - - - --
. . - . . . ..

:: ... . -
. . '..

- . -

0.06 0.02 0.40 0.125 0.0100 0.0100 0.5809 0.3405 21

- - - - --
. . . . , .

0.30 0.15 0.05 0.1 25 0.1550 0.1745 0.1124 0.3530 21- - -
- - - - --

• 0 . -

0.1 5 0.07 0.20 0.125 0.1517 0.0687 0.2001 0.1253 12

- - - - --

- 0
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Indien de resultaten onderstreept zijn, wil dat zeggen dat

de schatting een afwijking heeft t.o.v. de juiste waarde van

meer dan 10%. Uit de resultaten is duidelijk te zien dat de

schatting vaak onjuist is. Twee gevallen zijn te onderschei-

den:

1. Verkeerde schatting, terwijl de parameters~hattingspro

cedure toch afgebroken is op basis van het verschil
-5tussen twee opeenvolgende fouten kleiner dan 10 •

2. In alle gevallen dat de statische longretractiekracht

PL = 1,5 kPa wordt de juiste schatting niet bereikt om

dat de convergentie niet goed is.

Beide gevallen worden veroorzaakt door het verband tussen

het volume van het collapsibel segment (V c ) en de trans

murale druk (P tm ) volgens fig. 14.

ad. 1.

Dit geval wordt veroorzaakt door het feit dat bij de schat

ting gebruik wordt gemaakt van drie discrete functies, wel

ke van elkaar gescheiden worden door de parameter PL. Het

model is hierdoor niet éénduidig meer bij de parameterschat

ting. Oe procedure ~epaalt namelijk eerst het volume van-

.het collapsibel segment en zoekt daarbij een bijbehorende

transmurale druk. Indien PL niet juist is gekozen-, oftewel

indien PL zodanig verkeerd gekozen is dat een andere dan

de oorspronkelijk Vc --Ptm curve gevolgd wordt, dan tracht

de scbattingsprocedure de curve te fitten met een andere

V - Pt relatie. Soms lukt dit niet (het gevolg is, datc m
het maximaal aantal iteraties overschreden wordL), maar

vaak ook wel. Het gevolg is, eenzelfde flow (~ ) -druk
m

(p 1 ) curve bij geheel verschillende sets parameters.
a v

Oe oplossing kan tweevoudig zijn:

1. Stap over op "double precision" en maak tegelijk E:

kleiner. Nadeel hiervan is echter dat voor alle schàt-

tingen een groter aantal iteraties nodig is, en dat de
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éénduidigheid nog steeds niet gewaarborgd Is.

2. Tracht een éénduidig verband te vinden tussen volu

me van het collapsibel segment, transmurale druk

en longretractiekracht.

ad. 2

Het probleem van slechte convergentie bij PL ~ ~,5 kPa kan

maar op één manier opgelost worden, namelijk door het gelijk

tijdig gebruiken van:

1. double precision en kleinere afbreekfout E:

2. het gebruiken van een methode welke sneller con-

vengeert.

Een mogelijkheid voor het laatste is het trachtèn te vinden

van geschiktere waarden voor ~ in de methode van Marquardt.

Een andere mogelijkheid is het gebruiken van de methode

volgens Fletcher en POwell.

Het vergroten van het aantal iteraties is niet praktisch

aangezien de convergentie in deze gevallen dermate slecht

is,dat enkele duizenden iteraties nodig zouden zijn (blz.

71, 72, 73)

De slechte convengentie is gemakkelijk te begrijpen. Bekijkt

men namelijk de Vc - P tm curves in fig. 14, dan ziet men

dat voor waarden van PL ~ 1,0 kPe., Vc nauwelijks toeneemt

bij een sterke toename-van Ptm • 9it komt omdat de Vc - P tm
curves al snel naar een asymptotische waarde toelopen.

De weerstand van het collapsibel segment (R c ) v~r~nder~

nauwelijks. Ook bij het vinden van betere V - Pt curvesc m
blijft het nog maar de vraag of dit porbleem opgelost wordt.
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Hoofdstuk 7 Conclusies.

Conclusies in deze fase van het onderzoek kunnen nog niet

of nauwelijks getrokken worden •. Wij staan pas aan het be

gin en er zal nog veel werk gedaan moeten worden, voordat

bevredigende resultaten bereikt zullen zijn. H~t onderzoek

is in mei 1979 door mij begonnen.

Dit verslag moet

dan ook meer gezien worden als een stuk, waarin de' verschil

lende aspecten allemaal op een rijtje 'zijn gezet en welke

problemen er zeker nog zullen moeten worden opgelost,

~ordat betrouwbare resultaten beschikbaar komen.

Allereerst is er het probleem van de curve welk~ het ver

band aangeeft tussen het volume van het collapsibel seg

ment en de transmurale druk (V - P t ). Hierin moet ookc m
nog de statische longretractiekracht als parameter· zijn

opgenomen. Zolang hiervoor géén bevredigende oplossing

gevonden is, zullen er resultaten onbetrouwbaar zijn. Er

zijn gevallen waarbij de resultaten toch betrouwbaar zijn.

Bij een van te voren vastgestelde uitgesproken emphyseem
. -

bijvoorbeeld, zal kwantificering mogelijk zijn. In een

ander geval kan een bepaalde parametercombinatie onwaar

schijnlijk zijn, zodat zo'n dergelijke set verworpen kan

·worden. Misschien zal een geheel ander model opge-

zet moeten worden (zie hfd. 3.3.). Verder is er d~ lange

tijd (ca. 20 à 30 min.) die de parameterschattingsproce

dure nodig heeft.

Deze heeft twee oorzaken:

1. Het berekenen van de integraal middels een vi~rde orde~

Runge-Kutta methode. Door de sampelfrequentie een factor

5 te verlagen (200 Hz), neemt de maximale tijdsduur voor

de schatting met ca. 60% af. Het probleem van een insta

biel reken systeem steekt dan echter de kop op.

Een andere mogelijkheid is het kiezen van een lagere or

de integratiemethode. De tijd neemt hiermee ongeveer



evenredig af. Het schrijven van deze subroutine in

machinetaal zal echter een forse tijdwinst opleveren.

2. De berekening van inverse matrices verg~ ook veel com

put e r tij d. 0 i t kan 0 p gel 0 s t wor den door e e.n a nder e

parameterschattingsprocedure te kiezen, nl. het Fletcher

en Powell algoritme. Het nadeel hiervan is echter weer,

dat de startwaarden vrij nauwkeurig moeten ~orden geko

zen, wat bij de tot nu toe gebruikte Marquardt methode

niet het-geval is. Een combinatie van deze twee methodes

kan echter een oplossing zijn (hfd. 5.2. en 5.3.). Ook

hier zal het schrijven van deze subroutine in machine

taal een forse tijdwinst opleveren.

Het probleem van verkeerd terugschatten kan pas worden aan

gepast als een goede Vc - Ptm curve beschikbaar is. Het ge

bruiken van een sneller convergerende schattingsprocedure

zal dan hoogstwaarschijnlijk effect hebben. (hfd. 6)

Tenslotte zal het model verder geperfectioneerd moeten

worden. Ongelijkmatige ventilatie en het gebruik van een

oppe~vlakkige ademhaling moet tot de mogelijkheden gaan

behoren.

Het eerste heeft tot gevolg dat een meer-compartimenten

model moet worden ontwikkeld, het tweede dat meer relaties

gebruikt moeten worden:
-' -

1. dynamisch verband tussen longretractiekracht

en longvolume (fig. 3)

2. het verband tussen kleine luchtwegweerstand en

longvolume (fig. 19).

Dat zal eenzelfde soort porblemen oproepen als momenteel

het geval is bij de Vc - P tm curve.

De tot nu toe behaalde resultaten wijzen echter in de

richting dat het mogelijk moet zijn om een goed longmodel

met bijbehorende parameterschattingsprocedure te realiseren.

De effecten welke bij patiënten opt~eden worden door het



model goed gesimuleerd (hfd. 4). OOk de tot nu toe gebruik

te parameterschattingsprocedure wijst in de richting, dat

goed terugschatten van de parameters goed ~ogelijk moet

zi jn.

Een kritische opstelling t.a.v. de resultaten zal vooral

bij rustig ademen, nodig blijven. Men mag zic~ niet laten

verleiden daar mooie plaatjes. De duidelijk herkenbare

patiënt zal geen probleem leveren, maar wel de randge

vallen. Het resultaat van het onderzoek zal moeten zijn

dat alle patiënten met grote zekerheid herkend worden, en

wel dat hun toestand te kwantificeren is. Veel baanbre

kend werk zal nag moeten warden verricht.

JU ..
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Appendix A

Terminoloqie

De volgende terminologie is gebruikt in dit verslag:

Drukken: (kPa)

longretractiekracht, de transmurale druk over de wand

van de alveolaire ruimte.

PI: Druk in de alveolaire ruimte t.o.v.
a v

PL

atmosferische druk.

~1 dmo

Ppl Pleuradruk, de druk in de pleurale ruimte t.o.v. at

mosferische druk.

Plat: De druk binnen de luchtweg t.o.v. afmosferische druk.

Deze varieert over de lengte van de luchtweg.

P Transmurale druk over het stroomopwaarts gelegen ge-tm
aeelte van het collapsibel segment.

p Dru~ aan de mond gemeten in de lichaamsplethysmograaf.
m

Pb Kastdruk, gemeten in de lichaamsplethysmograaf.

Flows: (I/sec)

...: .-
0, luchtstroom de alveolaire ruimte in.

L.

~ luchtstroom de lrond in (inspiratoir wordt positief
m

genomen).

ti prae: luchtstroom aan de mond gemeten in de lichaams-

plethysmograaf.

luchtstroom aan de mond zoals deze berekend is door

het mathematische model.

~max: maximale expiratoire flow.
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Volumina: (1)

Vb
TlC

RV

in de long, het volume van de alveolaire ruimte,

in het model, de integraal van til met- g~ede begin

voorwaarden.

de integraal van ti bij goede beginvoorwaarden.m
volume van het collapsibel segment.

: maximaal volume van het collapsibel segment.

referentievolume van het collapsibel segment (zie

RcO )

volume van de lichaamsplethysmograaf.

totale longcapaciteit, het maximale volume van de longen.

residuaal volume, de hoeveelheid lucht wat in de longen

blijft na maximale expiratie.

Weerstanden: (kPa/(l/sec»)

Rgr
Rk1
Rs

weerstand van de grote luchtwegen.

: weerstand van de kleine luchtwegen.

weerstand van het luchtweggedeelte stroomopwaarts van

het collapsibel segment.

:'weerstand van het collapsibel segment.

weerstand van het collapsibel segment als V =V O.
c c

lineaire weerstand in de grote luchtwegen.

niet-lineaire weerstand in de grote luchtwegen •
..: -

Overige variabelen:

Cm minimale waarde voor de compliantie van het collapsibel

segment.

EPP equal pressure point, het punt in de luchtwegen waar

geldt: Plat=P pl •
E : performance index, de te minimaliseren kriteriumfunctie.

e : foutfunctie, gedefinieerd als werkelijke flow aan de

mond minus de door het model berekende flow aan de mond.



Appendix B

De lichaamsplethysmograaf

Del i cha am spI e t h ys mag '[' a a fis een I u c ht die h te' kas t, g r 0 at

genoeg om er een persoon in te kunnen laten zitten (fig. a1,

blz. 83). De persoon ademt door een pijp. Deze pijp bestaat

uit vier delen, te weten:

1) een pneumotachometer om de flow aan de mond te meten

2) een klep om de flow te onderbreken

3) een drukopnemer om de druk bij de mond te kunnen meten

4) een plastic zak, waarin de persoon blaast. Dit is gedaan

om de BTPS condities te handhaven, d.w.z. dat temperatuur,

druk, en vochtigheidsgraad in de zak hetzelfde zijn als

in de longen.

De plethysmograaf wordt op twee manieren gebruikt:

1) met open klep

2) met gesloten klep

ad 2) qesloten klep

Lldien de klep gesloten is, is er geen netto flow in.:de lucht

wegen; en bevindt zich een bepaalde hoeveelheid lucht in d~-

longen en de kast. De druk, zowel in de longen als in de kast

is ongeveer atmosferisch (p t ). Onder' deze condities word-ta m
~e persoon gevraagd om rustig in-en uit te ademen. Hierdoor

verandert zijn longvolume ( VL ) en de druk in de longen -( ~ ).

Een velume verandering in de longen veroorzaakt een verande

rend kastvolume:

IJ. Vb = - IJ.V L ••••••••• B• 1 •

Ook de druk in de kast zal hierdoor veranderen.

Oe longen mogen bij benadering isothermisch wroden beschouwd,

en derhalve geldt de wet van Boyle-Mariotte:

IJ.P 6V Lm
--p; = - VL

De kast is zo goed

van Paisson:

• • • • • • • • • •• B. 2.

als adiabatisch, dus hiervoor geldt de wet

IJ.p b = A V-1,4 L1 b

Pb ~
• •••••• • • • •• B. 3.



FIG. al: SCHETS VAN DE -LICHAAMSPLETHYSMOGRAAF

83.



Oe volgend e grootheden z~Jn bekend:

~p (gemeten bij de mond),
m

~Pb (gemeten), en

Vb •
Twee grootheden worden gewenst:

VL (geeft een betrouwbare meting van het longvolume), en de

verhouding 4~ (dit in verband met de test als de klep openc;p:--
staat). b

Herschrijven van vergelijking B.2. en B.3. lev~rt:

~Pb Vb
6Vb = -~ 1,4

t;.P

~ VL = - "p: VL

Substitutie van vergelijking B.1. hierin, en wetende dat

Pb = P~.= P t ,leidt tot de volgende uitdrukking:, :- a m
6PbVb = 1,4 PmV L

V
." Vb ~P b • • • • • • • • • • •• B. 4.

L = -- 1,4 -rrp;
Het longvolume kan dus berekend worden. Merk op dat bij

gegevenlon~olume (en dus ook gegeven kastvolume) ~P
--::::=m_

4Pbw

constant is.

Het longvolume kan gemeten worden zonder het eigenlijke

volume van de kast te weten. Indien de verhouding tussen

6V b en ~Pb bekend is, kan vergelijking 8.4. gescreven worden

a 1.5 :

84.

ad 1) geopende klep

• • • • • • • • •• B. 5 • -= -

Met een geopende klep, kan de persoon in de kast vrij ademen.

Dit wordt hem gevraagd. Oe gewenste metingen zijn flow aan de

mond en alveolaire druk, zodat de luchtwegweerstand berekend

kan worden. De flow aan de mond wordt direct gemeten met een

pnèumotachograaf, terwijl de druk welke gemeten wordt, de

kastdruk is.

Indien echter de ademhaling bij geopende klep meteen gevolgd
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wordt door een ademhaling bij gesloten klep, bij hetzelfde

volume, dan kan de verhouding tussen kastdruk en longdruk

gemeten worden, en geldt:

~P

(
ITi

Palv(t) = ~ Pb t) KPb

.
Op deze wijze wordt de kastdruk omgerekend naar alveolaire

druk, en de helling van de P 1 -a curve, kan beschouwd wora v m
den als de luchtwegweerstand.

Bij de afleiding z~Jn de volgende aannames gebruikt:

1) Temperatuurschommelingen ontstaan door niet-respiratoire

--.. ··effecten zijn te verwaarlo~~n. Om dit te bereiken meet de

. persoon enkele minuten VO~~-dB' meting in de kast plaats ne
men, zodat de temperatuur- zich kan instellen. Tijdens de

test moet de temperatuurdrift in de gaten werden gehouden

en eventueel gecorrigeerd bij de data verwerking.

2) Oe ·druk in de longen is overal gelijk bij gesloten kle~.

Alleen onder deze voorwaarde kan de druk bij de mond ge

bruikt worden als de druk in de longen. Bij obstructieven

hoeft dit niet altijd waar te zijn.

3) Alle drukveranderingen in de lengen bij geopende klep

ontstaan in de alveolaire ruimte. Is dit niet waar, dan

zal P F P • Deze fout is echter te verwaa~lozen omdatm alv
het volume van de alveolaire ruimte vele malen groter i~-

dan die van de rest van de luchtwegen.

4) Alle metingen worden tegelijk gedaan. Dit is niet waar.

Er is een kleine tijdvertraging tussen de metingen welke

bij d e man g ge d a a nwo r den (f 1ow, drI.l k bij de mDn d) e A de

metingen welke gedaan worden bij de wand van de kast (Pb).

Hiermee moet bij de data verwerking rekening werden gehouden.

5) Oe verhouding tussen ~Pb en ~Vb is bekend. De kast is

gecallibreerd bij een bepaald volume. Indien het volume

van de persoon anders is dan waarmee gecallibreerd is, dan

onts~aat een fout in het berekende longvolume. Aangezien

echter het volume van de kast vele malen groter is dan van

de persoon, geeft deze afwijking slechts een klein percen

tage verandering in kastvolume.
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