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Samenvatting. 

Bij de vakgroep Biofysica in het Biomedisch Centrum te Maastricht 
doet men, in samenwerking met het academisch ziekenhuis te 
Maastricht, onderzoek naar het stromingsgedrag van het bloed 
(hemodynamica) in de liesslagader. 
Het hemodynamisch gedrag kan beschreven worden m.b.v. een een
voudig RC-model voor de impedantie van het bloedvat . 
Uit dit model kan de grootte van de perifere weerstand, compliantie 
en stenose bepaald worden. 
De impedantie is gedefinieerd als de verhouding van de druk tot 
de flow. Om de impedantie van een bloedvat te kunnen bepalen, 
moet de bloeddruk en de bloedsnelheid in dat vat bij patienten 
simultaan en op dezelfde plaats gemeten worden. Dit is alleen 
mogelijk in de operatiekamer tijdens een zg. bypass operatie. 
Om het hemodynamisch gedrag onder verschillende condities te kun
nen bekijken, wordt ook de bloeddruk en bloedsnelheid gemeten 
nadat bij de patient papaverine is toegediend. Dit veroorzaakt 
een verlaagde perifere weerstand en een verandering van de 
compliantie. 
De uit het model voor de impedantie van het bloedvat gevonden 
parameters, zijn vergeleken met de resultaten van het vooronder
zoek die de patienten voor de operatie hebben gehad. Uit de 
verkregen meetresultaten volgt dat het model (figuur 1.1) voor 
het impedantiegedrag in de A. Femoralis Communis voor de metingen 
bij de patienten goede resultaten geeft voor het fitten van de 
druk-en de snelheidscurves. 
De verkregen waarden voor de parameters van deze metingen komen 
overeen met de fysische interpretaties daarvan. De parame
terschatting heeft echter als nadeel, dat bij de bepaling van de 
instromingsweerstand X, de fout die bij de parameter R (stenose + 
perifere weerstand) optreedt wordt doorgerekend in de X, waardoor 
de relatieve fout in X groot wordt (>30%). 
Verder is de schatting van de inertantie Y onnauwkeurig vanwege 
de kleine invloed van deze parameter op het impedantiegedrag bij 
lage frequenties. De parameter Y speelt pas een merkbare rol bij 
hogere frequenties. 
De vergelijking met de operatie- en vaatlaboratorium-gegevens blijkt 
problematisch te zijn. Het is moeilijk om aan de hand van de 
geschatte parameters de mate van vaataandoeningen bij patienten 
te beschrijven. Dit wordt veroorzaakt door de geringe gradatie in 
vaataandoeningen bij de verschillende patienten. Het betreft hier 
immers patienten die een vaatreconstructie ondergaan: er is dus 
in alle gevallen sprake van een zeer ernstige afwijking. 
Bij het beschrijven van het impedantiegedrag m.b.v. een experi
menteel model is uitgegaan van een enkele rechte buis. Er blijkt 
aan de hand van contrastfoto's van patienten dat er vele ver
takkingen zijn na de Femoralis Communis. Er is dan ook parame
terschatting uitgevoerd m.b.v. een model dat het impedantiegedrag 
voor een vertakking beschrijft, om te kijken of dit betere 
resultaten geeft. 
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Dit model blijkt maar voor een kleine groep patienten bruikbaar. 
Bij deze patienten zijn ook duidelijke aanwijzingen (allemaal 
vulling van de A. Poplitea) op aanwezigheid van een paralleltak 
over de A. Femoralis Superficialis. De parameters geven echter 
weinig informatie over de A. Femoralis Superficialis. Een verder 
nadeel bij de parameterschatting met dit model is, dat er snel 
divergentie bij ittereren optreedt. 
Er zijn metingen aan een proefopstelling gedaan om de fysische 
interpretatie van de parameters te controleren. Uit deze metingen 
blijkt dat de parameter R goed overeenkomt, de parameters X en C 
redelijk overeenkomen en de parameter Y niet overeenkomt met de 
fysische interpretatie van de parameters. Waarbij rekening dient 
te worden gehouden dat het impedantiegedrag bij deze opstelling 
niet goed overeen kwam met het impedantiegedrag in de A. Femora
lis Communis. 
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1 Inleiding. 

Bij de vakgroep Biofysica in het Biomedisch Centrum te Maastricht 
doet men, in samenwerking met het academisch ziekenhuis te 
Maastricht, onderzoek naar het stromingsgedrag van het bloed 
(hemodynamica) in de liesslagader. 
Dit hemodynamisch gedrag wordt beïnvloedt door o.a. de perifere 
weerstand, de compliantie (elasticiteit) van het vat en 
vernauwingen in het vat (stenoses). 
Het hemodynamisch gedrag kan beschreven worden m.b.v. het, in 
figuur 1.1, getekende model voor de impedantie van het bloedvat 
Uit dit model kan de grootte van de perifere weerstand, complian
tie en stenose bepaald worden. 

p 

P • Druk 
F Flow 
X = Instroomweerstand 
Y = Inertantie 
C Compliantie 

c 

R Perifere + stenose weerstand 

Figuur 1.1 : Model hemodynamisch gedrag. 

De impedantie is gedefinieerd als de verhouding van de druk tot 
de flow; 

Z • P/F 1.1 

Om de impedantie van een bloedvat te kunnen bepalen, moet dus de 
bloeddruk en de bloedflow in dat vat bij patienten gemeten wor
den. 
Omdat de impedantie van het bloedvat een complexe functie is, 
zoals uit figuur 1.1 blijkt, moeten de druk en de flow curves 
simultaan en op de zelfde plaats gemeten worden. Dit is alleen 
mogelijk in de operatiekamer tijdens een zg. bypass operatie, 
waar de bloeddruk en de bloedflow in de liesslagader bij patien
ten gemeten wordt. Om het hemodynamisch gedrag onder 
verschillende condities te kunnen bekijken, wordt ook de 
bloeddruk en bloedflow gemeten nadat bij de patient papaverine is 
toegediend. 
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Dit veroorzaakt een verlaging van de perifere weerstand en een 
verandering van de compliantie, zodat we het hemodynamisch gedrag 
onder andere condities kunnen bekijken. 
De uit het model voor de impedantie van het bloedvat gevonden 
parameters, worden dan vergeleken met de resultaten van het 
onderzoek die de patienten voor de operatie hebben gehad. Bij dit 
vooronderzoek wordt o.a. de intra-arteriële bloeddruk van de 
patient gemeten met en zonder toediening van papaverine en wordt 
de enkel/arm index voor en na een looptest bepaald. 

De afstudeeropdracht is, 
- literatuurstudie naar reeds bestaande modellen voor het hema

dynamisch gedrag in bloedvaten van benen. 
- gegevens verzamelen die betrekking hebben tot het pulsatiele 

gedrag van druk en bloedsnelheid in de liesslagader bij 
verschillende stenosegraden en perifere weerstand (de perifere 
weerstand wordt gevarieerd door toediening van papaverine wat 
vaatverwijding ,vasodilatatie, veroorzaakt). Deze metingen wor
den bij patienten uitgevoerd in het vaatlaboratorium van het 
academisch ziekenhuis te Maastricht. 

- ontwerp van een computer-model voor het impedantiegedrag dat 
van toepassing is op dijbeenslagaders. 

Het verslag heeft de volgende indeling: 
In hoofdstuk 2 wordt een inleiding gegeven over de bloedsomloop. 
De procedure voor het stellen van een diagnose over arteriële 
stenoses wordt in hoofdstuk 3 uitgelegd. 
Hierna wordt in hoofdstuk 4 de theoretische achtergrond en keuze 
van het model voor het impedantiegedrag in de liesslagader ver
teld. 
Hoe de druk- en snelheidscurves verkregen zijn komt in hoofdstuk 
5 ter sprake, waarna in hoofdstuk 6 over de data-acquisitie ver
teld wordt. De besprekingen van de meetresultaten staan in 
hoofdstuk 7. 
Ook zijn metingen gedaan m.b.v. een proefopstelling, deze 
metingen staan in hoofdstuk 8. 
De conclusies en suggesties komen in hoofdstuk 9 ter sprake. 
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2 Bloedsomloop. 

2.1 Inleiding. 

De energie voor de bloedbeweging wordt grotendeels geleverd door 
het hart, dat dus de functie van een pomp heeft. 
Omdat het hart zowel bloed uitpompt, als uit het vaatstelsel 
terugzuigt, kan het beschouwd worden als een zuig-perspomp. De 
zuigwerking schiet snel tekort, zodat additionele, buiten het 
hart werkende krachten nodig zijn om voldoende bloed terug te 
krijgen naar het hart. 
De bloedsomloop is noodzakelijk voor de aanvoer van zuurstof naar 
en de verwijdering van koolzuur uit de organen. Dit houdt in dat 
al het bloed dat de organen gepasseerd is, eerst door de longen 
gevoerd wordt voor verversing, dus het verwijderen van het 
koolzuur uit het bloed en het aanvoeren van zuurstof in het 
bloed. 
De serieschakeling van de longen met de organen maakt dat de 
bloedsomloop in twee gedeelten te scheiden is (figuur 2.1): 
- de grote bloedsomloop of lichaamscirculatie 
- de kleine bloedsomloop of longcirculatie 

~rm 

Figuur 2.1: Schematische voorstelling van de 
bloedsomloop. 
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De rechterhelft van het hart ontvangt het bloed uit de grote cir
culatie en pompt het naar de longen, de linkerhelft van het hart 
krijgt het bloed terug uit de longen en pompt het in de 
grote circulatie. 
In het vaatstelsel kan men naar bouw en functie drie, achter 
elkaar geschakelde delen onderscheiden: 
a. het slagaderlijk deel of arteriële stelsel 
b. het haarvatennet of capil1aire stelsel 
c. het aderlijk deel of veneuze stelsel 

Via het arteriële deel wordt het bloed vanuit het hart naar het 
weefsel vervoerd. In het einde van het sterk vertakte arteriële 
stelsel bevinden zich de zg. arteriolen. 
Via deze arteriolen stroomt het bloed binnen in het capillaire 
stelsel waar de uitwisselingsprocessen plaatsvinden. Het bloed 
uit het capillaire netwerk wordt dan verzameld in het veneuze 
stelsel, een systeem van samenkomende vaten die in de richting 
van het hart steeds wijder worden. Hierna komt het bloed weer in 
het hart terecht en wordt dan weer rondgepompt. 

2.2 Hemodynamica. 

De hemodynamica beschrijft het stromingsgedrag van het bloed, dit 
geeft de relatie weer tussen de bloeddruk en bloedflow. Met 
andere woorden de hemodynamica zegt iets over de fysische 
eigenschappen van de bloedcirculatie. 
Het arteriële stelsel heeft enkele belangrijke hemodynamische 
functies. In de eerste plaats wordt in het arteriële stelsel de 
discontinue stroming van het bloed uit het hart omgezet in een 
continue stroming. Dit komt door de rekbaarheid van het arteriële 
stelsel. 
Een maat voor de rekbaarheid is de compliantie die gedefinieerd 
is als de verhouding van de volumeverandering tot de 
drukverandering; 

2.1 
Het arteriële stelsel kan beschouwd worden als een rekbare buis 
die aan het einde een vernauwing heeft, de arteriolen. De hier
door veroorzaakte .weerstand noemen we de perifere weerstand. 
Het instromen van het bloed vanuit het hart in de aorta, de zg. 
ventrikel systole fase, veroorzaakt een drukstijging in het 
arteriële stelsel. De hoogste druk die daarbij tengevolge van de 
ventrikel systole optreedt, is de systole druk. 
Tijdens het sluiten van de kleppen in de ventrikel, de zg. 
ventrikel diastole fase, stroomt het bloed geleidelijk af door de 
perifere vaten. De druk zakt dan in het arteriële stelsel, tot er 
weer opnieuw bloed ingepompt wordt. 
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De druk die op dat moment, dus aan het einde van de ventri
keldiastole, heerst wordt aangeduid als de diastolische druk 
(figuur 2.2). 

(\ 

< f \,, i 
~ ""-....} ... ' ~------

t 

Figuur 2.2 : Arteriële drukcurves. 

Uit het feit dat de diastole druk vrij hoog is (80 mmHg), kan 
afgeleid worden dat het bloed in het arteriële vaatstelsel steeds 
onder druk staat. Deze druk is nodig om het bloed naar delen van 
het lichaam te laten stromen, in het bijzonder naar de delen die 
ver boven het hart gelegen zijn. 
Voor de functie van het arteriële stelsel als distributie 
apparaat van bloed voor de verschillende lichaamsdelen is echter 
de gemiddelde druk belangrijker dan de maximum (systole) en de 
minimum (diastole) waarde. De gemiddelde druk kan gevonden worden 
door de oppervlakte onder de curve te bepalen. 
Le hoogte van de gemiddelde arteriële bloeddruk is alleen 
afhankelijk van de perifere weerstand en het hartminuutvolume. 
Dit is de hoeveelheid bloed die per minuut het arteriële stelsel 
instroomt. 
De gemiddelde arteriële bloeddruk in de aorta is nagenoeg 
constant, zodat een verandering van het hartminuutvolume ook een 
verandering van de perifere weerstand inhoudt. 
Wanneer een inspanning geleverd wordt is een toename van de 
bloedvoorziening, dus hartminuutvolume, nodig. Hiervoor moet de 
perifere weerstand lager worden bij een constante gemiddelde 
arteriële bloeddruk. 
Wanneer nu een vernauwing van de arteriën optreedt, ook wel ste
nose genoemd, wordt de totale weerstand van het arteriële 
vaatstelsel groter. 
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Dit heeft tot gevolg dat bij een constante gemiddelde bloeddruk, 
de vereiste benodigde bloedvoorziening bij inspanning niet 
bereikt wordt, omdat de totale weerstand niet genoeg kan zakken. 
Hierdoor ontstaat een zuurstofgebrek bij het weefsel. De aan
wezigheid van een stenose is zichtbaar in de flowcurve en de 
drukcurve, als gevolg van reflecties en verandering van de maxi
male en minimale bloedflow en druk. 
Enkele voorbeelden van snelheidscurves voor en achter een stenose 
staan in figuur 2.3 (Skidmore,Woodcock 1980). 

"Ç7 0,1 ,, ,, 
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3 Diagnose van arteriäle stenoses. 

Zoals reeds in hoofdstuk 2 vermeld kan door aanwezigheid van 
stenoses in de arteriën zuurstofgebrek in het weefsel optreden, 
wat tot gevolg heeft dat de desbetreffende patient pijn of kramp 
krijgt tijdens inspanningen. 
Bij ernstige vernauwingen, grote stenosegraad, of afsluiting van 
het vaatbed, occluse, kan zelfs niet herstelbare schade aan het 
weefsel optreden. 
Het blijkt dat de meeste stenoses voorkomen in de buik en de 
beenarteriën. Een schema van de arteriële circulatie in de benen 
is getekend in figuur 3.1. 

fi~. 
·. '}:;_,;~·:c' ; . 

, .. · ·, :; 

f ' ?·:.~·': i~ 
·:0: ~ ':- ·:-1 f -

Figuur 3.1 

a. mesenterica sup. 

a. mesenterica inf. 

a lumbalis 

a. iliaca communis 
a. iliaca interna 
a. iliaca circumflexa profunda 
a. iliaca externa 
a femoralis Coumun is 

a. femoralis circumflexa media 
a. femoralis circumflexa lat. 
a. femoralis profunda 

a femoralis superficialis 

a. poplitea 

a. tibialis anterior 

a. peronealis 

a. tibialis postenor 

a. dorsalis pedis 

Arteriën in de benen. 
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Bij het vaatlaboratorium in het ziekenhuis te Maastricht doet men 
onderzoek naar de aanwezigheid van arteriële stenoses. 
Hier ondergaan de patienten een aantal testen om te kijken of er 
stenoses aanwezig zijn en waar deze zich bevinden. 
De eerste test die de patienten ondergaan is de zg. Doppler test. 
Bij deze test wordt eerst de armdruk en de enkeldruk (systole 
druk) m.b.v. een cuff, drukmanchet, gemeten. De verhouding van de 
enkeldruk en de armdruk wordt de enkel/arm index genoemd en is 
een maat voor de stenosegraad (figuur 3.2). 

anklelarm pressure index 

E/A ~ 
healthy 
subjects 

• • 
12 •• ••• ••••• •• ••• •• 
1.0 

08 

06 

04 

0.2 

Figuur 3.2 

claudicatio 
intermittens 

• 
• • ... ... ... .... 

-.;;· ... .. 
••• __._. 
• 

rest pain 

• • • ::: ·:· 
• 

•• ii 

De enkel/arm-index (E/A) 
(Akkerman e.a., 1984). 

impending 
gangrene 

• • • • • • • •• ••• • • • • 

Dat de enkel/arm-index nauw samenhangt met de grootte van de steno
segraad wordt duidelijk als een eenvoudig model voor het impedan
tiegedrag in de aorta getekend wordt (figuur 3.3). Waarbij R de 
stenose weerstand en R de perifere weerstand is. st 

p 

Figuur 3.3 Model voor het impedantiegedrag in de 
aorta. 



-11-

De stenosegraad is gedefinieerd als de verhouding van de 
oppervlakte van de stenose tot de oppervlakte van het bloedvat. 
Hierbij is voor de eenvoud van het model alleen naar reeële 
weerstanden gekeken en wordt de druk in de aorta gelijk gesteld 
aan de druk die aan de arm is gemeten. De enkel/arm-index (E/A) 
is nu gelijk aan 

E/A • R /(R + R ) p p st 3.1 

waarmee de samenhang met de grootte van de stenosegraad verklaard 
is. 
Daarna wordt m.b.v. continuous wave (CW) Doppler de 
bloedsnelheidscurve gemeten op vijf verschillende plaatsen 
(figuur 3. 1) , nl. : 
- A. Femoralis Communis 
- A. Femoralis Superficialis 
- A. Poplitea 
- A. Tibialis Posterior 
- A. Dorsalis Pedis 

Dit zijn plaatsen waar de arterie zich dicht onder het oppervlak 
bevindt en het dus mogelijk is om m.b.v. CW Doppler de gemiddelde 
snelheidscurve te meten. Uit de vorm van de snelheidscurve kan 
dan geconcludeerd worden waar de stenose zich bevindt (figuur 
3.4). Blijft de curve trifasisch dan bevindt zich voor het meet
punt geen stenose. Vervormt de curve op een lager punt in de 
benen, dan bevindt zich tussen die twee meetpunten de stenose. 

Figuur 3.4 Doppiersignaal analyse, de snelheidscurve 
wordt gedempt na een stenose. 

Hierna loopt de patient vijf minuten op een loopband en wordt 
gekeken hoe de enkel/arm index verandert als functie van de tijd 
na de oefening. Bij een gezonde patient blijft de enkel/arm index 
constant tijdens de herstelfase. 
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Bij een patient met arteriële stenoses heeft inspanning een 
verlaging van de enkel/arm-index tengevolge en neemt de 
enkel/arm-index toe tijdens de herstelfase. 
Blijkt tijdens deze Doppler test dat er mogelijk een stenose aan
wezig is voor de A. Femoralis Communis, doordat bv. een duidelijk 
vervormde snelheidscurve in de A. Femoralis Communis gemeten is, 
dan wordt er nog een intra-arteriële drukmeting gedaan. Dit is 
een invasieve, bloederige, drukmeting in de A. Femoralis Communis 
m.b.v. een zg. arterielijn. 
Een arterielijn is een met vloeistof gevulde kunststof slang, 
katheter, met aan de uiteinden een naald en een membraam. De 
naald wordt in het vat aangebracht en de gemeten druk wordt 
m.b.v. een transducent, die op het membraam bevestigd is, omgezet 
in een electrisch signaal en geregistreerd op een x-t schrijver 
en een drukmonitor. 
Deze intra-arteriële drukmeting wordt onder twee verschillende 
condities uitgevoerd, om te kijken of de stenose zich proximaal 
(voor het meetpunt) of distaal (achter het meetpunt) bevindt 
(figuur 3.5). 
Deze twee verschillende condities worden verkregen door een keer 
tijdens de rustfase te meten en een keer te meten nadat 
papaverine is toegedient. 
Papaverine veroorzaakt vasodilatatie (vaatverwijding) zodat de 
perifere weerstand beduidend kleiner wordt. Voornamelijk bij de 
arteriolen en de capillairen treedt vaatverwijding op. Papaverine 
simuleert dus een krachtsinspanning, de bloedvoorziening wordt 
nl. groter. 

I 
! 

I 

I 
1 

Figuur 3.5 : Proximale en distale stenose. 

Als er een proximale stenose aanwezig is zal de gemiddelde druk 
in de A. Femoralis Communis zakken tijdens toediening van papa
verine, want het drukverval over de stenose wordt groter. De 
proximale stenose wordt significant genoemd als de gemiddelde 
druk meer dan 15 mmHg zakt. 



-13-

Wanneer uit deze testen blijkt dat er een operatieve ingreep 
noodzakelijk is, wordt er nog een contrast arteriografie uitge
voerd, ter controle en precieze vaststelling van de plaats van de 
stenose. Contrast arteriografie is een contrast foto van de 
arteriën verkregen door het inspuiten van contrastvloeistof in de 
arteriën en hiervan röntgenfoto's te maken. 
Meestal wordt een contrastfoto gemaakt van de A. Lumbalis tot de 
A. Dorsalis Pedis (figuur 3.1). 
Tijdens de operatie wordt meestal een bypass aangebracht. Dit is 
het kortsluiten van de stenose door een nieuw vat over de stenose 
aan te brengen. In figuur 3.6 staan twee voorbeelden van een 
bypass. 

Figuur 3.6 De zg. broek (a) en femoralis poplitea 
bypass (b). 
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4 Model dat het hemodynamisch gedrag beschrijft. 

4.1 Inleiding. 

Het hemodynamisch gedrag kan beschreven worden met een model voor 
het impedantiegedrag van het betreffende bloedvat of vaatbed. Uit 
de parameters van het model kan dan wat gezegd worden over de 
stenosegraad, de elasticiteit van het vat en de inertantie. 
Het impedantiegedrag in de A. Femoralis Communis is in figuur 4.1 
afgebeeld. 

Figuur 4.1 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Fr.quency Hz 

_zL-------------
Impedantiegedrag van de Fem. Comm. 
(McDonald 1974). 

Omdat veel stenoses voorkomen na de A. Femoralis Communis (Fem. 
Comm.), is het de bedoeling om een model te ontwerpen dat het 
hemodynamisch gedrag in de Fem. Comm. beschrijft. M.a.w. een 
model voor het impedantiegedrag van het vaatbed na de Fem. Comm., 
dus inclusief eventuele stenoses. 
Ook is de Fem. Comm. gekozen omdat op deze plaats al intra
arteriële drukmetingen plaatsvinden (hst 3), zodat we hiermee 
kunnen vergelijken. 
Het blijkt problematisch om tijdens de intra-arteriële drukmeting 
in het vaatlaboratorium, simultaan de snelheidscurves m.b.v. CW 
Doppler te meten. Dit omdat bij het aandrukken van de Doppler-pen 
op de lies, de naald in de Fem. Comm. van de arterielijn uit het 
bloedvat gedrukt wordt. 
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Hierdoor is het alleen mogelijk om tijdens de operatie in de 
operatiekamer (O.K.) simultaan de druk en de snelheidscurves te 
meten. 
De verkregen curves worden gedigitaliseerd en getransformeerd 
naar het frequentiedomein. Uit deze getransformeerde data wordt 
dan de impedantie berekend, zodat met het computermodel gefit kan 
worden. 

4.2 Humane stromingsleer (Vossers, v.Dongen; McDonald 1974). 

Een grote invloed op het stromingsgedrag in de bloedvaten hebben 
de elasticiteit van de vaatwand, de oscillerende buisstroming en 
het viskeuze gedrag van het bloed. 
Een maat voor de elasticiteit is de compliantie C. Deze is gede
finieerd als de verhouding van de volumeverandering tot de drek
verandering. 

C • 6V/~P 4.1 

De compliantie van het bloedvat heeft ook invloed op de 
golfsnelheid c

0
. 

4.2 

De golfsnelheid kan ook uitgedrukt worden in de elasticiteits
modulusEen de wanddikte h van een bloedvat m.b.v. de Moens
Korteweg vergelijking 

2 
c 0 • hE/2a ~ 4.3 

Een ma~t voor de grenslaag & , veroorzaakt door het viskeuze 
gedrag van het bloed, is de Womersly parameter CX, die de 
verhouding is van de buisstraal a tot de viskeuze indringdiepte 

V/w, 

4.4 

Waarbij V de kinematische viscositeit is en w de hoeksnelheid. De 
dikte van de grenslaag is bij benadering gelijk aan de viskeuze 
indringdiepte die omgekeerd evenredig is met de Womersly para
meter. 

h • a/o<. 4.5 

Bij het beschrijven van het stromingsgedrag in de Fem. Comm. zijn 
de volgende aannames gemaakt: 
a. bloed is een incompressibele vloeistof 
b. de snelheid van het bloed in de x-richting (figuur 4.2) u, is 

alleen afhankelijk van de straal van het bloedvat a en het 
tijdstip t. 

c. de radiële snelheid van het bloed is veel kleiner dan de 
snelheid in de x-richting van het bloed . 
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Figuur 4.2 : Doorsnede van het bloedvat. 

Voor de eenvoud zijn alle vergelijkingen per lengte eenheid gege
ven. 
Uitgangspunten bij het beschrijven van het stromingsgedrag zijn: 
- de continuiteitsvergelijking 

Ól~A}I~t + grad(~Av) • 0 4.6 

- de Navier-Stokes (NS) vergelijking, 

0 v/Öt + (v,grad)v • -~ grad p +'\)V 
2
v 4. 7 

De aanname dat de radiële snelheid veel kleiner is dan de 
snelheid in de x-richting, is gedaan omdat de Fem. Comm. maar een 
maximale variatie van 4% in diameterdoorsnede heeft. Er mag dus 
benaderd worden met het stromingsprofiel van een starre buis. 
De NS vergelijking wordt dan 

óu/ot- -~Op/Ox + \) ~;; (r~) 4.8 

Geprobeerd wordt de NS-vergelijking zo om te schrijven dat deze 
gemakkelijk oplosbaar is. Daarvoor wordt er naar harmonische 
oplossingen gekeken waarbij dimensieloze grootheden ingevoerd 
zijn. 

u • u 1 ur exp(iwt) • u 1 exp(iwt) 4.9 

c) p/dx 

u -r 

• -p exp(iwt) x 
2 

-px a I V{ 

r 1
• r/a 

4.10 

4.11 

4.12 
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De Womersly parameter van de Fem. Comm. is ongeveer 6, zodat 
gesteld mag worden dat de stroming in het midden van het vat 
wrijvingsloos is. Uit de NS vergelijking 4.8 volgt dan 

u' • -i/ oe~ 4.13 

Deze vergelijking moet nog gecorri~eerd worden voor de aan
wezigheid van een dunne grenslaag 0 = a/~, zodat de NS verge
lijking 4.8 verandert in 

I _\2 1,~ 2 
i01.u • 1 + 0 UfOY 4.14 

Waarbij y de relatieve afstand tot de vaatwand is y = 1-r~ 
De randvoorwaarden zijn nu: u'= 0 voor y = 0. 
Deze NS vergelijking 4.14 is gemakkelijk op te lossen 

u' - -i ( 1 - exp {- ? y} ) I ex~ 4.15 

waarbij q = ex (1 + i) 1V2"1. 
Hieruit kan de schuifspanning~! berekend worden die gedefinieerd 
is volgens 

De schuifspanning wordt dan 

,.., u i ()( 
\..1 • "'{ ;r C<'-~ ( 1+i) 4.17 

M.b.v. de gevonden uitdrukkingen voor de schuifspanning 4.17 en 
de snelheid in de x-richting 4.9 en 4.13 en de lineaire 
benaderingen voor de golfvoortplantingen in een elastische buis 
met demping en visco-elasticiteit, kan een analogon met 
electrische netwerken gevonden worden. De continuïteits
vergelijking en de NS vergelijking worden 

u A/ot + Ao 0 u/Ox - 0 4.18 

o u/ot + ~ d p/ox • 2 t I~ a 0 
4.19 

Er wordt een lineair verband tussen de schuifspanning 1t 
1 

en de 
gemiddelde snelheid u

1 
verondersteld 

A-
2 L /aO • -wu 

1 ' 1 
4.20 

De NS vergelijking 4.19 wordt dan 

~ 0 u/dt • - d p/èx - 'Wu 4.21 
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Wanneer de gemiddelde snelheid u
1 

omgeschreven wordt (4.9 en 
4.13) naar 

u • i u lcx"'J.. 1 r 
4.22 

kan hieruit m.b.v. 4.17 en 4.20 de volgende relatie gevonden wor
den 

i\ 
W/w•\}2 (1+i)/O(. 

Zodat de NS vergelijking 4.19 verandert in 

"Ou/ot • - è p/ox - \)-;' (l+i)wu 1 ex 

4.23 

4.24 

Omdat naar harmonische oplossingen gekeken is, geldt dat 
du/ot=iwu, zodat de NS vergelijking 4.24 omgeschreven kan wor

den naar 

( ~ +~i! 0() 0 u/Qt • - 0 p/Ox - \)2'wu /0( 4. 25 

Deze uitdrukking voor de NS vergelijking heeft een analoge vorm 
met electrische netwerken 

L c) F /è t • - 3 P /o x - RF 4.26 

waarbij F de flow is. 
Uit deze analogie volgt dat de inertantie L, massatraagheid, van 
het bloed in een bloedvat gelijk is aan 

4.27 

Voor de stomingsweerstand geldt 

4.28 

Wanneer de compliantie 4.1 in de continuïteitsvergelijking 4.18 
gesubstitueerd wordt, krijgen we weer een analogie met electrische 
netwerken 

c o p 1d t • o F 1o x • o 4.29 

De uitdrukking voor de compliantie wordt (Appendix A) 

C • A ~ l 0 hE 7
( -:-1 --~\)"l"ÎÎ5-/:-:-2-00-:""11:2- 4.30 

De twee vergelijkingen 4.26 en 4.29 vormen de differentiaal 
vergelijkingen voor een electrisch lange leiding (figuur 4.3). 
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Model voor het hemodynamisch gedrag per 
lengte eenheid. 

4.3 Modellen. 

In de diverse onderzoeken die verricht ZlJn m.b.t. dit onderwerp, 
zijn zg. tube-modellen en lumped-modellen gebruikt. 
Bij een tube-model is het bloedvat opgedeeld in segmenten en 
wordt ieder model voor het impedantiegedrag van zo'n segment in 
serie geschakeld met elkaar. Een tube-model geeft dus het impe
dantiegedrag als functie van de lengte van het bloedvat weer 
(figuur 4. 4). 

' ' y 
()>----·-~~·-.-----; 

Figuur 4.4 : Tube-model (Burattini,Gnudi 1982). 

In een lumped-model zijn alle segmenten tot een geheel samenge
voegd en geeft het totale impedantiegedrag van het vaatbed weer 
(figuur 4.5). Bij het lumped-model is er echter geen plaats
afhankelijkheid. In beide figuren 4.4 en 4.5 stelt Rp de perifere 
weerstand voor. 
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Figuur 4.5 : Lumped-model ( Burattini,Gnudi 1982). 

Uit het onderzoek verricht door Buratinni en Gnudi (1982), bleek 
dat bij het tube-model de fysische interpretatie van de parame
ters R, Y en C moeilijk te zijn. De oorzaak hiervan werd gezocht 
in de kleine waarden van deze parameters t.o.v. de parameters Rp, 
Ze (karakteristieke impedantie van het vat) en C (karak-
teristieke compliantie van het va~. c 
De onderzoeken verricht door Burattini, Gnudi (1982) en Law, e.a. 
(1983) m.b.v. een lumped-model gaven betere resultaten voor de 
parameters, al was de fysische interpretatie van de inertantie 
Y bij beide lumped-modellen eveneens moeilijk. 
Beide soorten modellen geven een goede fit van de druk en de 
snelheidscurves, zoals ook bij ander onderzoeken het geval was 
(Guier 1980, Chadwick e.a. 1986). 
Verder geldt als bezwaar voor de tube modellen dat het vaatbed in 
oneindig veel segmenten is op te delen, zodat de splitsing van 
het vaatbed in twee of meer segmenten nog altijd een benadering 
blijft en alleen meer parameters geeft. 
Vanwege het kleine aantal parameters, waardoor het model beter te 
schatten is, en de betere fysische verklaring van de parameters, 
wordt voor een lumped model gekozen. 
Vergelijking van verschillende lumped modellen (Burattini,Gnudi 
1982 en Law e.a. 1983) gaf de voorkeur voor het model gebruikt 
door Law e.a. 1983 (figuur 4.6), vanwege de goede overeenkomst 
met het electrische analogon van een electrisch lange leiding 
(figuur 4.3). 
De fysische betekenis van de parameters in figuur 4.6 is, 
X = instromingsweerstand 
Y = inertantie van het hele vaatbed 
C = compliantie van het hele vaatbed 
R = perifere + stenose weerstand 
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Figuur 4.6 Lumped model (Law e.a. 1983). 
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5 Metingen. 

5.1 Meetopstelling. 

De snelheids-en de druk-curves ZlJn gemeten in de O.K., omdat 
tijdens de operatie de Fem. Comm. vrijgelegd wordt, waardoor de 
druk- en snelheidscurves simultaan gemeten kunnen worden (figuur 
5. 1). 

/ 
I 0..'1 uYt '8-X\.\iv\ 

"""'U..""""''l0..1l.W\ 1'"" 

\h~c\\).~'-\. 

Figuur 5.1 :De meetopstelling in de O.K .. 

De druk-curve wordt gemeten m.b.v. een arterielijn in de Fem. 
Comm. en wordt via de drukmonitor geregistreerd op een 2 kanaals 
x-t schrijver. De papiersnelheid van de x-t schrijver is op 25 
mm/s ingesteld. Op het andere kanaal van de x-t schrijver wordt 
de snelheidscurve geregistreerd. Deze wordt gemeten m.b.v. CW 
Doppler, waarbij de afstand Doppler-pen -- naald minder dan 1 cm 
bedraagt. 
De hierdoor veroorzaakte faseverschuiving Ó tussen de snelheids
en de druk-curve is 

6 • a w /c 5.1 
De maximale faseverschuiving is 2o (bij een diameter a van 5 mm 
een golfsnelheid c van 10 m/s en een frequentie van 10Hz), wat 
verwaarloosbaar is. Om het hemodynamisch gedrag onder 
verschillende condities te kunnen bekijken, wordt ook de druk- en 
snelheidscurve gemeten nadat bij de patient 50 cc papaverine 
is toegediend. Papaverine veroorzaakt nl. vasodilatatie, waardoor 
de perifere weerstand verlaagd wordt. 



-23-

Verder worden ook nog gegevens ingewonnen omtrent de conditie 
van de vaatwand (soepel,stug) en de plaats van de stenose. 
De twee geregistreerde druk- en snelheidscurves, met en zonder 
papaverine, worden dan m.b.v. een curvelezer (Digiter) en een 
computer (MINC) in het Biomedisch Centrum op schijf vastgelegd. 
Door middel van fast fourier transformatie (FFT) wordt de data 
getransformeerd van het tijdsdomein naar het frequentie-domein. 
Omdat niet de flow- maar de snelheidscurve gemeten is, geeft de 
verhouding van de druk P(w) tot de snelheid V(w) in het 
frequentie-domein de impedantie per oppervlakte eenheid Z(w) 
weer, wat ook overeen komt met de aanname c in parag=aaf 4.2. 

Z(w) • P(w)/V(w) 5.2 

De verkregen impedantie is op floppy gezet en op de VAX computer 
gefit met het model. Dit kon niet op de MINC computer vanwege de 
te grote omvang van het fitprogramma. 

5.2 Overdrachtsfuncties. 

De meetinstrumenten hebben een frequentieafhankelijke 
overdrachtsfunctie. Een overdrachtsfunctie h(t) is de functie 
waarmee het ingangssignaal i(t) vervormd wordt tot het 
uitgangssignaal u(t). M.a.w. de gemeten druk- en snelheidscurves 
zijn niet de werkelijke druk- en snelheidscurves maar de con
volutie van de werkelijke druk- en snelheidscurves en de respec
tievelijke overdrachtsfuncties. 

u(t)- i(t)eh(t) 5.3 

In het frequentie domein geldt 

H(w) - U(w)/I(w) 5.4 

Er moet dus bij het bepalen van de impedantie Z(w), eerst 
gecorrigeerd worden voor de overdrachtsfuncties van het 
druksysteem H en van het Doppiersysteem H . 
Verder moet e~ rekening mee gehouden wordeX dat de snelheidscurve 
met CW Doppier is bepaald, zodat 
a. de gemiddelde snelheidscurve van het meetvolume is bepaald 
b. niet de bloedsnelheid maar de deeltjessnelheid is gemeten 
c. het Doppier signaal hoekafhankelijk is (Hoeks 1982) 

waarbij fd 
f 

e 
V 

c 

frequentieverschuiving 
zendfrequentie 
gemiddelde snelheid 
geluidssnelheid (1550 m/s) 
hoek Doppier-pen en bloedsnelheid 

5.5 
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Omdat tijdens de metingen in de O.K. de hoek tussen de Doppier
pen en het bloedvat niet steeds hetzelfde is, er wordt gekeken 
naar het maximale Doppler-signaal, kunnen alleen 
relatieve waarden met elkaar vergeleken worden. 
De overdrachtskarakteristiek voor het Doppiersysteem is gemeten 
m.b.v. onderstaande meetopstelling (figuur 5.2). 

)WA~~O'l ... ...... ~~-)~t 

~ 
I 

O~t.~o-

ÄC..CO~ 
- .. -- --«E---

i ' 
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1---_"_ _ __.. __ --7-, --1(\o.<M- 9'\i\~ ~\vl. 
-----· 

Figuur 5.2 Meetopstelling van de overdrachtsfunctie 
van het Dopplersysteem. 

Door op een hoog frequent signaal fd (2 kHz) frequentiemodulatie 
toe te passen m.b.v. een laag frequent signaal (<20Hz), zodat 
fd sinusvormig over 2 kHz verandert, kan de overdrachtsfunctie 
bepaald worden. Dit electrische signaal wordt aan de ingang van 
de CW Doppler toegevoegd en vergeleken met het uitgangssignaal 
van de CW Doppler. Omdat naar sinusvormige veranderingen gekeken 
wordt kan gemakkelijk de amplitude en fase verandering gemeten 
worden. Deze meting wordt voor verschillende laagfrequente signa
len herhaald. 
De gemeten overdrachtskarakteristiek staat in figuur 5.3. 
Uit de overdrachtkarakteristiek (figuur 5.3) blijkt dat de 
overdrachtsfunctie een tweede orde filter is met resonantie fre
quentie wn van rond de 10 Hz en een dempingsfactor van 0.8 ( \) 
volgens 

5.6 
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Overdrachtskarakteristiek van het Doppler 
systeem. 

Het druksysteem bestaat uit (figuur 5.1) een arterielijn en de 
drukmonitor. Hiervan is de overdrachtskarakteristiek bepaald 
m.b.v. een druksimulator, die sinusvormige drukvariaties 
genereert (80-155 mmHg) 
De meetopstelling is getekend in figuur 5.4. 
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Meetopstelling voor de overdrachtsfunctie 
van het druksysteem. 

Op de druksimulator kunnen twee drukopnemers geplaatst worden. 
De ene drukopnemer wordt gebruikt als referentie t.o.v. de andere 
drukopnemer. 
De overdrachtskarakteristiek van de referentiedrukopnemer is 
bepaald door de amplitude- en fase-veranderingen t.o.v. de func
tiegenerator te meten (figuur 5.5). Hiervoor moet bij het bepalen 
van de overdrachtsfunctie van het druksysteem gecorrigeerd wor
den. 
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Overdrachtskarakteristiek van de referentie
drukopnemer. 
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Omdat een arterielijn maar een keer gebruikt mag worden (vanwege 
steriliteit) is er bij het bepalen van de overdrachts
karakteristiek gekeken naar exemplarische verschillen. Hiervoor 
is de overdrachtskarakteristiek bepaald van drie 
arterielijnen. 
Enkele gegevens van de gebruikte arterielijnen zijn: 
- de lengte is 2 m. 
- de binnendiameter van de slang is 2.5 mm. 
- de buitendiameter van de slang is 3.5 mm. 
- de binnendiameter van de naald is 1.1 mm. 
- de lengte van de naald is 40 mm. 
De gemiddelde overdrachtskarakteristiek van de drie verschillende 
arterielijnen en de drukmonitor staat in figuur 5.6 getekend. 
De spreiding van de overdrachtkarakteristiek (figuur 5.6) voor de 
fase is niet groot, voor de amplitude is deze groter (bij f•lO Hz 
is de spreiding 30%), waarbij rekening gehouden moet worden dat 
deze spreiding is uitgerekend aan de hand van maar drie metingen. 
Uit de metingen is ook nog gebleken dat de overdrachtskarakteris
tiek van de arterielijn bij herhaald gebruik sterk verslechter
de (van een opslingerfrequentie van 6 Hz naar een 
opslingerfrequentie van 2.5 Hz bij herhaald gebruik). 
Dit had voor de metingen in de O.K. geen gevolgen, omdat (zoals 
eerder vermeld) een arterielijn maar een keer gebruikt wordt. 
Om aan te geven hoeveel een druk-curve verandert door zijn 
overdrachtsfunctie, zijn de 9 simulatiedruk-curves die de druksi
mulator standaard heeft, geregistreerd door de 
referentiedrukopnemer en de arterielijn (Appendix B). 
Dit is ook nog een keer gedaan met een arterielijn die twee keer 
gebruikt is (Appendix B). 
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Figuur 5.6 De gemiddelde overdrachts-karakteristiek 
van het druksysteem. 
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6 Data-acquisitie. 

6.1 Verwerking meetresultaten op de MINC-computer. 

Om de meetresultaten te kunnen verwerken, moeten de gemeten cur
ves gedigitaliseerd worden. Dit gebeurt m.b.v. een curvelezer 
(Digiter), die door de MING-computer wordt aangestuurd (figuur 
6. 1). 

I I J 
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terminal 
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Figuur 6.1 : MING-besturingssysteem. 

computer 

floppy 
drives 

curvelezer 

De curves worden een voor een ingelezen, eerst de druk-curves dan 
de snelheidscurves. Meestal worden vijf druk- en snelheidscurves 
ingelezen. Iedere ingelezen curve wordt meteen fourier getrans
formeerd m.b.v. FFT (app G). 
FFT berekend de 
- de waarde van de curve (w=O) 
- grondharmonische (w1=2fr/T) 
- hogere orde harmonischen (w z2n1\/T) 
Hierbij is T de tijdsduur vannde curve. 
Omdat gebruik gemaakt is van FFT is de sample-rate N, waarmee 
iedere curve gedigitaliseerd wordt, 128 genomen. Omdat het aantal 
punten altijd een macht van 2 moet zijn bij FFT (Ackroyd 1973). 
Hierdoor is de tijdresolutie waarmee gedigitaliseerd wordt T/128 
s, de minimale tijdresolutie is 1 ms. 
De getransformeerde curves worden gemiddeld en dan gecorrigeerd 
voor hun overdrachtsfuncties. 

pcor(w) • P(w)/Hp(w) 

Vcor(w) • V(w)/Hv(w) 

6.la 

6.lb 
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De impedantie wordt uitgerekend voor de gecorrigeerde curves, 
waarbij ook de spreiding van de impedantie wordt uitgerekend door 
de spreiding in de gemiddelde druk,snelheid en overdrachtskara
teristiek (figuur 5.6) mee te nemen. 
De fase (arg Z) en de amplitude (IZI) van de gecorrigeerde impe
dantie, die gedefinieerd zijn volgens 

lzl- ( z 2 + z 2)0.5 
im re 

arg Z • arctan(Zi /Z ) m re 

6.2 

6.3 

worden dan op de grafische terminal getekend en geplot via de 
hardcopy-unit (figuur 6.1). 
Verder worden de gecorrigeerde druk en snelheid teruggetransfor
meerd naar het tijdsdomein (inverse FFT) en vergeleken met de 
gemeten druk- en snelheidscurves. 

6.2 Controle voor de de-lek bij FFT. 

Wanneer fourier transformatie wordt toegepast moet er opgelet 
worden dat er geen fouten optreden t.g.v. een zg. de-lek. 
D.w.z. dat de fouriertransformatie van de de-waarde ook bijdra
gen levert aan hogere orde harmonischen en niet alleen aan de de
component. Dit komt doordat de de-waarde van een curve de vorm 
van een blok heeft, ter grootte van de oppervlakte van de curve, 
en de fourier-transformatie van een blok een sinc-functie is 
(figuur 6.2), dus bijdragen levert aan hogere orde harmonischen. 

2 

Figuur 6.2 Fourier-transformatie van een blok. 
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Deze bijdragen aan hogere orde harmonischen kan verminderd worden 
door er een zg. window overheen te fitten (Ackroyd 1973; 
deWeerd,Kap 1981). 
Een window is een laag doorlaat filter voor de de-component. 
Hiervoor zijn verschillende filters ontworpen. Er is gekozen voor 
het zg. Tukey-filter (deWeerd,Kap 1981) 

h(t) - 1 + cos(2 'i'iti/T) 
0 

\ti\< T/2 
\ti\> T/2 

6.2 

De blokfunctie krijgt dan de vorm getekend in figuur 6.3, waarin 
ook de fourier-transformatie van deze functie getekend is. 

c 

Figuur 6.3 : De met de window gefitte blokfunctie. 

Er is nu een duidelijke verbetering ten aanzichte van de hogere 
orde harmonischen te constateren. 
Bij uittesten van het window blijkt dat de de-component van de 
druk- en snelheidscurve niet met dezelfde factor verandert. Hier
door wordt de de-component van de impedantie (Z

0
=P

0
/V

0
) veran

derd, waardoor het window niet bruikbaar is voor de bepaling van 
het impedantiegedrag. Dat de vergratingsfactor van de de
component D0 na het fitten met het window curve-afhankelijk is, 
is hieronder verklaard. 
De oppervlakte van een curve is gelijk aan de de-component 

,,~ 

DO • 1/T) f(t)<.\t 6.3 
-Th 

Nadat het Tukey-filter er overheen gefit is, wordt het oppervlak 
onder de curve \/~ 

D • 1/!_ ('f(t).h(t)dt T/7.. 6.4 
o ''r·>-,,~ 

n0 - 1/T) f(t)dt + 1/T ) f(t).cos(211t/T)dt 6.5 

.:rh.. -T/?... 
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T/-z. 

l/2fr. ~ sin(2Îi t/T) ct (f(t)) 
-Th .. 

6.6 

de de-component is dus afhankelijk van de vorm 

Verder is gekeken of het de-lek een wezenlijke bijdrage heeft tot 
de hogere orde harmonischen. Dit is gedaan door de x-as van de 
curve zo te kiezen dat de de-component nul is, en de hogere orde 
harmonischen te vergelijken met de hogere orde harmonischen bij 
de oorspronkelijke de-component. 
Uit deze test blijkt dat er geen wezenlijk verschil is tussen de 
hogere orde harmonischen onderling. Het verschil is kleiner dan 
0.1 promille. Er hoeft dus niet gecorrigeerd te worden voor de de
lek. 

6.3 Parameterschatting. 

De reeële en imaginaire waarden van de berekende druk,snelheid en 
impedantie worden op floppy gezet, en uitgelezen op de VAX
computer in het Biomedisch Centrum. 
Dit is gedaan omdat het VAX-systeem een pakket voor parame
terschatting bevat (BMDP). Dit pakket is te groot om op het MINe
systeem te kunnen gebruiken. 
De reeële en imaginaire waarden van de impedantie worden gefit 
met de functies voor het reeêle (Z ) en imaginaire (Z. ) deel 
van het gekozen model (figuur 4.6):e ~m 

z re 
2 2 • X + R/(1 + w (RC) ) 6.7 

6.8 

Deze functies zijn niet lineair, zodat de parameterschatting moet 
gebeuren met een niet-lineair regressie-model. Hierbij wordt de 
parameterschatting gedaan volgens de kleinste kwadraten methode 
waarbij gebruik gemaakt wordt van het Gauss-Jordan algoritme 
(Dixon 1981). 
Als de te fitten parameters zijn R,RC en Y gekozen. De waarde 
voor de parameter X wordt uit de de-waarde D

0 
berekend 

X • D - R 
0 

6.9 

Dit heeft als voordeel dat maar drie parameters geschat worden, 
maar als nadeel dat de fout in de parameter R doorwerkt in de 
parameter X hetgeen bij kleine waarden van X tot relatief grote 
fouten kunnen leiden. 
De beide functies (6.7 en 6.8) worden simultaan gefit. 
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Omdat het frequentie-spectrum van de druk- en snelheidscurve 
laagfrequent is (figuur 6.4), kan hieruit niet meer de impedantie 
bij hogere frequenties bepaald worden. De impedantie die bij deze 
frequenties is uitgerekend, wordt dan ook niet meegenomen bij de 
parameterschatting. 

Figuur 6.4 : Amplitude druk en snelheid. 

Wanneer de parameterschatting is uitgevoerd, worden de berekende 
amplitude, fase, druk- en snelheidscurves vergeleken met de 
geschatte waarden. 
De geschatte druk-curve wordt bepaald door het product van de 
geschatte impedantie en de snelheid V(w), voor het aantal har
monischen dat gefit is, te berekenen en hierop inverse fourier 
transformatie toe te passen. Hierdoor wordt weer naar het tijds
domein gekeken. Hetzelfde gebeurt voor de geschatte 
snelheidscurve, alleen wordt dan niet het product maar het 
quotiënt van de gesc2atte impedantie en de druk P(w) uitgerekend. 
Ook wordt nog een~- -test uitgevoerd op de gescha2te parameters 
om te kijken of het fitten goed gebeurd is. Een~ -test berekent 
het verschil van de geschatte waarden f. t.o.v. de berekende 
waarden e. en kwadrateert dit. 1 

1 
M 

~ 2 • i (f - e )2 )\ . i i 
I.~ I 

6.10 

Deze~ 2-test wordt uitgevoerd ~oor verschillende waarden van een 
parameter. De grootte van de~ -test wordt dan als functie van 
de parameterwaarde uitgezet en hoort minimaal te zijn voor de 
geschatte parameterwaarde. 
Een blokschema van de gebruikte programma's staat in appendix D 
getekend. 
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7 Meetresultaten. 

7.1 Geschatte parameters. 

Er zijn metingen gedaan bij 12 patienten. Bij elke meting is 
parameterschatting uitgevoerd, waarvan de geschatte parameters in 
tabel 7.1 getabelleerd staan. De nauwkeurigheid is voor alle 
parameters hetzelfde gesteld vanwege het betere overzicht in de 
tabel. 

Tabel 7.1 

nr. X [kPa.s/cm] 

A 0.13 (0.03) 
B 0.03 (0.01) 
c 0.15 (0.03) 
D 0.19 (0.11) 
E 0.07 (0.01) 
F 0.05 (0.01) 
G 0.37 (0.07) 
H 0.91 (0.40) 
I -0.02 (0.01) 
J 0.05 (0.01) 
K 0. 10 (0.01) 
L 0.09 (0.01) 

A 0.05 (0.01) 
B 0.03 (0.01) 
c 0.09 (0.01) 
D 0.12 (0.05) 
E 0.07 (0.01) 
F 0.01 (0.01) 
G -0.10 (0.10) 
H 0.36 (0.04) 
I 0.03 (0.01) 
J 0.07 (0.01) 
K 0.07 (0.01) 
L 0.06 (0.01) 

De geschatte parameters (tussen haakjes de 
spreiding). 

zonder papaverine 

R [kPa.s/cm] RC [1/s] 
2 

Y [Pa.s /cm] E/A 

6.20 (0.12) 0.51 (0.02) 1. 87 (0.80) 42 
14.60 (0.11) 1. 74 (0.03) 2.80 (0.53) 31 
13.90 (0.60) 0.83 (0.05) 13.06 ( 1. 20) 46 
2.40 (0.23) 0.52 (0.05) 3.07 (1.33) 35 
0.83 (0.01) 0.21 (0.01) 1. 47 (0.13) 36 
4.67 (0.33) 0.85 (0.08) 3.47 (0 53) 32 
6. 74 (0.01) 0.19 (0.01) 13.20 (0.93) 27 
17.46 ( 1. 00) 1. 00 (0.20) 2.40 (9.33) 

0 * 
1. 61 (0.01) 0.34 (0.01) 2.00 (0.13) -1 
1. 17 (0.31) 0.67 (0.33) 0.13 (0.13) 26 
3.08 (0.12) 1. 08 (0.03) 1. 47 (0.27) 25 
1. 15 (0.03) 0.56 (0.03) 2.53 (0.67) 40 

met p;:opaverine 

0.24 (0.01) 0. 33 (0.01) -0.40 (0.40) 
0.61 (0.01) 0.23 (0.01) 0.13 (0.13) 
0.65 (0.01) 0.27 (0.01) 0.80 (0. 27) 
0. 77 (0.05) 0.40 (0.07) 2.53 (1.07) 
0.41 (0.01) 0.16 (0.01) 1. 07 (0.58) 
0.56 (0.01) 0. 39 (0.01) 0.27 (0.05) 
3.32 (0.09) 0.07 (0.01) 13.33 (4.00) 
1. 71 (0.03) 0.51 (0.03) 0.93 (5.33) 
0.43 (0.01) 0.14 (0.02) 0.80 (0.67) 
0.32 (0.01) 0. 38 (0.06) -0.21 (0.25) 
0.47 (0.01) 0.27 (0.01) 0.67 (0.27) 
0.36 (0.01) 0.26 (0.02) 2.80 (0.27) 

Naast de parameterschatting is ook gekeken of de druk- en 
snelheidscurve goed gefit worden. Een voorbeeld hiervan staat in 
figuur 7.1, die een goede fit geeft voor zowel de druk- als de 
snelheidscurve. 
De correlatiecoëfficiënt van de gemeten en gefitte druk-curve is 
voor alle metingen groter dan 0.99 en voor de snelheidscurve 
groter dan 0.95 

* enkel/arm-index niet meetbaar 
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Hieruit blijkt dat de druk-curve meestal beter gefit wordt dan de 
snelheidscurve.De oorzaak hiervan is dat het frequentiespectrum 
van de druk-curve minder significante harmonischen bevat dan het 
frequentiespectrum van de snelheidscurve (figuur 6.4). Hierdoor 
wordt bij het berekenen van het geschatte frequentiespectrum van 
de snelheidscurve niet alle significante harmonischen uitgerekend 
(paragraaf 6.3), wat resulteert in een slechtere fit. 

2.'50-r
J 
-4 -~--, 

'l. 'S. Ji~· . ·>-,..,. ___ "<..:..=.::.; 

8.8 
I 

8.: 

Figuur 7.1 

7.2 Foutenanalyse. 

1 .El 

0.0 o.s 1.0 

t. t Jd ---> (sec l 

'400 

,00 

0.0 0.5 1 .0 

Curvefitting bij meting zonder (a) en met 
papaverine (b). 

gemeten 

Voor de foutenanalyse is gebruik gemaakt van de ~ 2-test voor de 
afzonderlijke parameters (figuur 7.2). Hier?~j is gekeken naar de 
variatie van de parameter als de minimale ~ 

2
-waarde 10 % 

verhoogd wordt. Een 10 % verhoging van de ~ -waarde is gekozen 
omdat dit nog geen wezenlijk verschil voor de curve-fitting 
geeft, dus de hierbij optredende variatie in de parameter kan als 
fout beschouwd worden. 
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a-+~~~~~~ïï-,-1 

0.5 1 .0 1.5 0.5 1 .0 

e.s 1.0 

((· 2 Figuur 7.3 : ~ -test voor de parameters R,RC en Y. 

Uit deze foutenanalyse volgt dat de gemiddelde relatieve fout 
voor de drie parameters R, RC en Y is 

L\ R/R .. 3 % 

à RC/RC = 10% 

f.::"Y/Y • 50% 

Hierdoor wordt de fout voor de parameters X en C 

óX •.ÖR 

à C/C = f.::"RC/RC + /jR/R = 13 % 

7.3 Vergelijk parameters met theoretische waarden. 

Uit tabel 7.1 blijkt duidelijk dat de parameter R verband houdt 
met de perifere weerstand. Deze wordt beduidend kleiner als papa
verine wordt toegediend, wat ook de verwachting is. 
Om de parameters X,Y en C met de theoretische waarden te kunnen 
vergelijken zijn in tabel 7.2 gegevens over de Fem. Comm. wat 
betreft de straal a

0
, de wanddikte h, de elasticiteitsmodulus E 

(Avolio 1980), de aangenomen waarden voor de Womersly-parameter 
en de lengte van het vat 1 gegeven. 

Tabel 7.2 : Gevens van de Fem. Comm. 

w [rad/s] ()( 1 [cm] 

16 6 25 

De verkregen theoretische waarden met de gemiddelde geschatte 
waarden van de parameters en de foutenanalyse staan in tabel 7.3. 
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Tabel 7.3 Vergelijk parameters gemeten zonder (zp) en 
met papaverine (mp).(tussen haakjes fout) 

s -2 
X [kPa. /cm]*10 

2 
Y [Pa.s /cm] C [cm/kPa]*10 

-1 

Z_j)_ mi'_ ZP mp zp mp 
exp 18 (18) 7 (2.5~* 387 (190) 187 (9~~ 0.30 (0.02) 0.77 <~,~"06) 
th. 0.5 (4.28) 310 (4. 27) 0.47 (4.30) 

Uit de foutenanalyse volgt dat alleen de stromingsweerstand X 
gemeten tijdens toediening van papaverine vergeleken kan worden 
met de theoretische waarde voor de stromingsweerstand. Deze is 
beduidend groter dan de theoretische waarde (wat duidt op een 
verslechterde inf1ow bij de meeste patienten). 
De overeenkomst van de geschatte inertantie Y en de theoretisch 
bepaalde waarde voor de inertantie is goed, waarbij wel rekening 
gehouden moet worden met de grote fout en spreiding in de 
geschatte parameter Y. 
Het verschil tussen de geschatte en theoretisch bepaalde 
compliantie C is verklaarbaar, als er rekening gehouden wordt 
dat de elasticiteitsmodulus sterk beïnvloed wordt door 
-de druk, McDonald 1974 (figuur 7.3a) 
- de leeftijd, Mozersky e.a. 1972 en Kalath e.a. 1986 (figuur 

7.3b). 

1 E~l~/UM~ 
I , Thor 

• Abdo 

· Fem 

r: Car 

Pressure (mm Hg) 

Figuur 7.3 

T 

I 
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.~ 
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AGE 1'y''!QrS; 

Elasticiteitsmodulus als functie van de 
druk (a) en de leeftijd (b). 

Verder blijkt uit de parameterschatting dat de compliantie C 
beïnvloedt wordt door papaverine en duidelijk groter wordt als er 
vaatverwijding optreedt. 

** nummer vergelijking 
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Hieruit volgt dat de golfsnelheid c (4.2) groter is als er geen 
papaverine is toegediend, 

c "' 21 :!: 2 m/s 

dan wanneer er wel papaverine is toegedient. 

c = 13 :!: 1 m/s 

Deze golfsnelheden zijn groter dan de aangenomen golfsnelheid van 
10 m/s. 
Verder is gekeken of de verhouding van de geschatte stenose
weerstanden tot de totale weerstand overeenkomt met de 
enkel/arm-index. Deze hebben onderstaande relatie met elkaar 

R t/(R t + R ) • 1 - E/A s s p 
7.1 

De stenose-weerstanden bestaan uit een proximale weerstand en een 
distale weerstand t.o.v. de Fem. Comm., waar gemeten is (figuur 
7.4) 

0- -- -iR,r j---ry--iX+t/ 
1- I l 

~ p I~· I 
------- ----JI.- J: -r 

Aon.\:o. FbM Co-·Wv\i\<\. 

Figuur 7.4 : Model impedantiegedrag vanaf de aorta. 

Een proximale weerstand veroorzaakt een drukval in de Fem. Comm. 
tijdens toediening van papaverine, omdat de drukval over de proxi
male weerstand toeneemt. Zonder papaverine is de drukval over de 
proximale stenose R 

pr 

P - P • R V 7.2 
a pr 

Met papaverine is de drukval over de proximale stenose 

P - P • R V 7.3 
a pap pr pap 

Substitutie van vergelijking 7.2 in vergelijking 7.3 geeft een 
uitdrukking voor de proximale weerstand 

R • (P - P )/(V - V) pr pap pap 

De distale weerstand bestaat uit de parameter 
van de parameter R (die een stenose-weerstand 
weerstand R bepaald). 

p 

R • Rp + Rdis 

7.4 

X en een gedeelte 
Rd. en de perifere 

lS 

7.5 
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Deze parameter R wordt kleiner tijdens toediening van papaverine 
omdat de perifere weerstand kleiner wordt 

Rpap • Rp + Rdis 7.6 

Om uit de vergelijkingen 7.4 en 7.5 de stenose-weerstand Rd. te 
bepalen, is een aanname gemaakt omtrent de perifere weerstafi~. 
Deze wordt aanzienlijk kleiner verondersteld (wanneer papaverine 
wordt toegediend) dan de stenose-weerstand Rd. zodat 

1S 

R • R pap dis 7.7 

De verhouding van de totale stenose-weerstand tot de totale 
weerstand ( met de perifere weerstand) wordt nu 

R t/(R t+R ) • (R +X+R )/(R +X+R) 7.8 s s p pr pap pr 

Dit is tegen de enkel/arm-index uitgezet (figuur 7.5) 

') 

' 
' 

Figuur 7. 5 

' I~ 
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Vergelijk enkel/arm-index met verhouding 
stenose-weerstanden tot totale weerstand. 

Uit figuur 7.5 blijkt dat alleen de meting E met de 
enkel/arm-index overeenkomt. Echter de enkel/arm-index is bepaald 
aan de hand van systole drukken, terwijl de gemiddelde drukken 
een beter beeld geven van de verhouding van de stenose-weerstand 
tot de totale weerstand. Hierdoor zou de enkel/arm-index hoger 
worden, omdat de polsdruk (verschil tussen diastole druk en 
systole druk) groter is in de arm dan in de enkel. Dit zou bete
kenen dat de verwachtingalijn in figuur 7.5 zou dalen, waardoor 
dan de metingen G,E,D en L beter overeenkomen met de 
enkel/arm-index. De andere metingen blijven problematisch. 
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7.4 Klassificering van de patienten. 

De operatiegegevens en diagnoses van het vaatlaboratorium over de 
patienten staan in appendix E. 
De gemiddelde leeftijd van de patienten is 68 jaar met een 
spreiding van 6 jaar, zodat gesteld kan worden dat alle patien
ten in de zelfde leeftijdsgroep vallen. 
De patienten kunnen in vier groepen verdeeld worden 
a) A. Femoralis Superficialis (Superfi) helemaal afgesloten. 
b) A. Poplitia (Pop) wordt gevuld (uitflow). 
c) slechte vaten. 
d) zeer elastische vaten. 

Bij de groep a behoren de patienten A,D,G,J en L. Een redelijke 
of goede uitflow (groep b) hebben de patienten B,C,E,F,H,J en K. 
Groep c bestaat uit twee patienten H en I en de patienten C en F 
behoren bij groep d. 

7.5 Scatterdiagrammen. 

Om de verschillende groepen te onderscheiden aan de hand van de 
parameters zijn diagrammen van de verschillende parameters 
gemaakt. 
Omdat de verandering van de parameter RC verband houdt met het 
regelbereik van het vaatbed om de benodigde bloedvoorziening te 
verkrijgen, is een diagram van de parameter RC gemeten zonder 
papaverine tegen de parameter RC gemeten met papaverine gemaakt 
(figuur 7.6). 
De grootste verandering van de parameter RC heeft de meting B 
(1.5) en de kleinste verandering heeft de meting E (0.05). 
Omdat de compliantie een maat is voor de elasticiteit van de 
vaatwand is ook een scatterdiagram gemaakt van de parameter C 
gemeten zonder en met papaverine (figuur 7.7). 
Omdat deze parameter afhankelijk is van de doorsnede van het vat 
en de hoek waaronder het Doppiersignaal gemeten is (paragraaf 
5.2), is ook de verhouding van de compliantie tot de gemiddelde 
snelheid gemeten zonder (C/V) en met papaverine (C/V ) tegen 
elkaar uitgezet (figuur 7.8). pap 
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Figuur 7.8 : Scatterdiagram C/V en C/V . 
pap 

7.6 Discussie scatterdiagrammen. 

Aan de hand van de klassificering van de patienten wordt verwacht 
dat groep b een beter regelbereik heeft dan de groep a. Uit 
figuur 7.6 blijkt dat alleen patient\~ duidelijk te onderscheiden 
is van groep a. 
Bij het scatterdiagram in figuur 7.7 zou groep c een kleinere 
compliantie moeten hebben dan groep d. Dit zou ook zichtbaar 
moeten zijn in het scatterdiagram in figuur 7.8. Er is echter 
geen duidelijk verschil waarneembaar tussen de groepen c en d, de 
metingen C en H hebben ongeveer dezelfde waarden in de beide 
scatterdiagrammen. Wel volgt uit figuur 7.7 dat de compliantie 
duidelijk groter wordt tijdens toediening van papaverine. 
De patienten behorende bij groep b hebben allemaal een 
parallelschakeling van een bloedvat (collateraal of A. Femoralis 
Profunda) over de Superfi.Wanneer nu naar figuur 7.5 gekeken 
wordt, blijkt dat een groot gedeelte van groep b (behalve E) een 
kleine verhouding van de stenose-weerstanden tot de totale 
weerstand hebben. Dit zou kunnen betekenen dat de 
parallelweerstand van de Superfi en de paralleltak geschat wordt, 
die beduidend lager is dan de stenose-weerstand in de Superfi. 
Hierdoor wordt ook niet de compliantie van de Superfi geschat, 
maar de compliantie van de Superfi en de paralleltak. Dit 
verklaart de slechte overeenkomst van de OK-gegevens en de scat
terdiagrammen in de figuren 7.7 en 7.8. 
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7.1 Alternatief model. 

Vanwege de slechte overeenkomst tussen de O.K.-gegevens en de 
figuren 7.7 en 7.8 is een alternatief model uitgeprobeerd. 
Het model bestaat uit een parallelschakeling van het impedan
tiegedrag in de Superfi en een paralleltak (figuur 7.9). 

c 

Figuur 7.9 : Alternatief model. 

Hierbij is aangenomen dat de Superfi star is en het impedan
tiegedrag van de paralleltak benaderd kan worden m.b.v. een 
delay-lijn (appendix F). 
M.a.w. de compliantie van de Superfi is verwaarloosbaar t.o.v. de 
paralleltak. Verder is ook de inertantie verwaarloosd, omdat dit 
maar een kleine invloed heeft op het impedantiegedrag. 
Het impedantiegedrag wordt nu 

-jw~ 
Z • RfiR/[Rfi(l+jwRC)e + R] +X 7.8 

Er is nu parameterschatting uitgevoerd, waarbij de parameters 
Rfi' R, RC en geschat worden. De parameter X wordt bepaald door 
de de-waarde D

0 
te verminderen met de parallelweerstand van 

Rfi en R. 

7.9 

Bij de parameterschatting zijn alleen de geschatte parame2ers 
opgeschreven

2
(tabel 7.4) die een verbetering geven van~ -test 

t.o.v. de ~-test bij het oorspronkelijke model. 
Hierbij dient een opmerking gemaakt te worden over de metingen 
F , J en K . De tussenresultaten ~ij de parameterschatting 
v~R de~~ metiW~en geven een betere ~ -waarde, maar bij verder 
fitten treedt divergentie bij het ittereren op. 
Uit tabel 7.4 blijkt dat alleen metingen die nie2 overeenkomen 
met de verwachtingen in figuur 7.5 een betere ~ -test geven. 
Hiervan behoren alle metingen, behalve A, bij groep b (waarvan 
een paralleltak wordt verwacht). 



Tabel 7.4 

nr. X [kPa.s/cm] 

A zp -0.12 
c zp -0.07 
c mp 0.00 
F mp -0.03 
J mp 0 os 
K zp 0.00 
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Parameters gemeten zonder (zp) en met papa
verine (mp) alternatief model (foutenanalyse 
problematisch). 

Rfi [kPa.s/cm] R [kPa.s/cm] "t [ms RC [s] 

3.2*10
6 

6.42 21 0.50 
16.9 6 5.36 26 1.12 
0.4*106 0. 70 30 0.27 
1.6*106 0.58 27 0.37 
3.5*107 0. 32 1 0.33 
1. 5*10 3.17 39 1.05 

De waarden van de parameter~ komen bij een golfsnelheid van 13 
m/s zonder papaverine en 21 m/s met papaverine overeen met een 
lengte van 36 cm tot 63 cm, behalve bij meting J waarbij 

k t t 1 t Van 2 Cm. 
mp 

overeen om me een eng e 
De parameter Rf. heeft een zeer grote waarde, wat duidt op 
afsluiting van àe Superfi, en de waarden voor de parameters RC en 
R hebben ongeveer dezelfde waarde alsbij het oorspronkelijke 
model. 
De parameter X is moeilijk fysisch verklaarbaar. 
De nadelen van dit model zijn dat het alleen maar toepasbaar is 
bij een kleine groep patienten die aan de voorwaarden voldoen en 
dat bij de parameterschatting met dit model snel divergentie bij 
het ittereren optreedt. 
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8 Modelmetingen. 

8.1 Meetopstelling. 

Om te kijken of de parameters de juiste fysische interpretatie 
hebben, zijn er metingen gedaan aan een modelopstelling, dat het 
bloedvatenstelsel simuleert (figuur 8.1) 

latex slang 
starre slang 
drukopnemer 
snelheidsmeter 
instelbare weerstand 

Figuur 8.1 :Model bloedvatenstelsel. 

Om een fantoom van het bloed te maken is de vloeistof in de 
slangen als volgt samengesteld: 
- 50% H 0 
- 50% Gtycerine 
- 10 mL deeltjes 
De verhouding water/glycerine is zo gekozen dat deze dezelfde 
viscositeit heeft als bloed, nl. 
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De soortelijk massa is 

3 3 
~ = 10 kg/m 

De deeltjes hebben afmetingen tussen 10 en 40)1m als vervanging 
voor de bloedlichaampjes. Toevoeging hiervan is noodzakelijk om 
het Doppler-signaal te kunnen meten. 
Om de oscillerende buisstroming te simuleren wordt de vloeistof 
in de slangen rondgepompt door een hartpomp, die een blokvormige 
flow genereert met een frequentie van 1 Hz. 
De elasticiteit van een bloedvat wordt gesimuleerd door een 
soepele latex slang met een straal a van 5 mm te nemen. Deze 
latex slang wordt in een waterbak gelegd, om het weefsel na te 
bootsen. 
De slangen buiten de waterbak zijn niet elastisch. Dit heeft als 
voordeel dat de slangen beter te bevestigen zijn. 
De druk kan op drie verschillende plaatsen gemeten worden (figuur 
8.1) m.b.v. drukopnemers. De snelheid wordt gemeten met CW
Doppler, waarbij de Doppler-pen bevestigd is aan glijders. Dit 
vanwege de vaste hoek van de Doppler-pen met de latex slang (vgl 
5.5). 
De Doppler-pen is verschuifbaar over een afstand van 30 cm. 
De druk- en snelheidscurves worden m.b.v. een scoop geregisteerd 
en geplot op een x-y plotter. 
Omdat er rekening gehouden moet worden met de inloopstroming L, 
afstand waarbij de invloed van overgangseffecten op de stroming 
verwaarloosbaar is, is de latex slang 107 cm lang genomen. De 
inloopstroming L is bij een Renoldsgetal Re van 1000 volgens 
vergelijking (Vossers,v.Dongen) 

L • 0.056 Re * 2a 8.1 

bij de latex slang 50 cm. 

8.2 Metingen. 

Tijdens de eerste metingen bleek het impedantiegedrag van de 
modelopstelling niet overeen te komen met het impedantiegedrag 
van het model en het impedantiegedrag in de Fem. Com. (figuur 
4.1). De amplitude van de de-component was kleiner dan de ampli
tude van de eerste en de tweede harmonischen, wat waarschijnlijk 
veroorzaakt wordt door ongewenste reflecties. 
Het impedantiegedrag van de modelopstelling komt beter met het 
impedantiegedrag van het model overeen als de distale weerstand 
wordt verhoogd. 
Dit gebeurt door het vloeistofniveau in het buffervat 40 cm 
hoger als de pomp en de latex slang te plaatsen en door de ingang 
van het buffervat te vernauwen. 
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De druk-curve is gemeten aan het einde van de latex slang. De 
Doppler-pen is 20 cm voor de drukopnemer geplaatst. Hiervoor is 
tijdens het verwerken van de meetcurves wel gecorrigeerd. 
Eerst is statisch de compliantie van de latex slang bepaald. Dit 
is gedaan door de druk te laten toenemen in de latex slang en de 
daardoor veroorzaakte volumevergroting te meten. Volgens de defi
nitie voor de compliantie (2.1) kan deze nu berekend worden. De 
meetopstelling staat in figuur 8.2 getekend. 

d . .. 

- -
I 

V\J\./' J\JV"v .A 

Figuur 8.2 : Compliantie-meting. 

Door de hoogte h te variëren wordt de druk in de latex slang 
gevarieerd. De volumeverandering volgt dan uit de verandering van 
x 

V • 1'r d
2 6x 

~ 
8.2 

De meetresultaten staan in figuur 8.3. 

V C~] 

0 s \0 1'5 2.0 30 

Figuur 8.3 Meetresultaten compliantiebepaling. 
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Uit figuur 8.3 kan m.b.v. lineaire regressie de waarde voor de 
compliantie bepaald worden. 

-3 3 
C = (5.6 ± 0.9)*10 cm /Pa 

Alle foutenberekeningen staan in appendix G • 
De voortplantingssnelheid van de drukgolf is bepaald om de 
afstand drukopneme.~ -- Doppler-pen te kunnen corrigeren (door de 
tijdas op de x-y plot te verschuiven). Deze is bepaald door de 
tijd te meten die de drukpuls nodig heeft om van het begin naar 
het einde van de latex slang te gaan. Deze tijd bedraagt 

t = 0.243 ± 0.005 s 

Dus de voortplantingssnelheid is 

c = 1/t = 440 ± 12 cm/s 

Dit komt ook goed met de definitie van de golfsnelheid overeen 
(4.2) 

c 
~ I + 
=vV/~C = 390- 65 cm/s 

Ook bij deze metingen moet voor het bepalen het impedantiegedrag 
eerst de overdrachtsfuncties van de druk- en Doppiersystemen 
bepaald worden. 
Het Doppiersysteem is hetzelfde als het Doppiersysteem gebruikt 
bij de O.K. metingen, zodat hiervan de overdrachtfunctie bekend 
is. 
Het druksysteem is echter een ander systeem dan gebruikt bij de 
OK metingen. De drukopnemer die bij deze metingen gebruikt is, 
heeft een klein overbrengingsvolume (geen katheterslangen). 
De overdrachtfunctie is bepaald met dezelfde meetopstelling als 
in hoofdstuk 5. Uit deze meting volgt dat de amplitude constant 
blijft en er geen faseverschuiving optreedt tot 20 Hz. Er hoeft 
dus niet gecorrigeerd te worden voor de druk-curves. 

8.3 De meetresulaten. 

Er zijn vier modelmetingen gedaan, nl. 
a. zonder vernauwingen 
b. met een distale vernauwing op 9 cm van de drukopnemer 
c. met een kleine proximale vernauwing op 45 cm van de drukop

nemer 
d. met een grote proximale vernauwing op 45 cm van de drukopnemer 

De geschatte parameters van de vier modelmetingen staan in tabel 
8.1, en de gemeten engefitte curves in figuur 8.4. In tabel 8.1 
is uit de geschatte parameters RC en R, de compliantie C berekend. 



Tabel 8.1 
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Parameters modelmetingen (tussen haakjes 
fout). 

~·------~------------~~--------------~-------2~----~--------------~ 
meting X [Pa.s/cm] R [Pa.s/cm] Y [Pa.s /cm] C [cm/Pa] 

a 
b 

I ~ 
2.7 (3.3) 
10.7 (4.7) 
-2.7 (3.6) 
-6.7 (3.6) 

41.3 
58.7 
45.3 
45.3 

(3.3) 
(4.7) 
(3.6) 
(3.6) 

0.36 
0.13 
0.31 
0.53 

(0.07) 
(0.03) 
(0.06) 
(0.11) 

0.0019 (0.0004) 
0.0038 (0.0007) 
0.0022 (0.0004) 
0.0014 (0.0003) 

Uit tabel 8.1 volgt dat de parameter X een negatieve waarde h~eft 
voor de metingen c en d. Bij deze metingen komt het impedan
tiegedrag dan ook niet overeen met het impedantiegedrag van het 
model. Ook hier is de amplitude van de de-component kleiner dan 
de amplitude van de eerste harmonische, dit verslechterde zelfs 
voor meting d. Wanneer naar figuur 8.4c,d gekeken wordt blijkt 
dat deze metingen een slechte fit geven. 
Bij meting b komt het impedantiegedrag beter overeen met het 
impedantiegedrag van het model, wat ook uit de gefitte curves 
blijkt (figuur 8.4b). 
Omdat de eerste harmonische niet met het impedantiegedrag van het 
model overeenkomt, is de parameterschatting nog een keer gedaan, 
maar dan zonder de eerste harmonische. De verkregen parameters 
staan in tabel 8.2 en zijn vergeleken met de theoretische waarden 
voor X (4.28) en Y (4.27) en de bepaalde compliantie (tabel 
8. 2). 

Tabel 8.2 

meting X [Pa.s/cm] 
(4.28) 

a 9.3 12.0 
b 12.0 12.0 
c 8.0 12.0 
d 1.3 12.0 

Parameterschatting zonder de eerste 
harmonische (tussen haakjes nummer 
vergelijking, foutenanalyse problematisch). 

R [Pa.s/cm] 2 Y [Pa.s /cm] C [cm/Pa]*10-3 

(4. 27) c 
34.7 0.11 10.7 3. 1 5~gf 
58.7 0.09 10.7 4.2 5.6 
34.7 -0.008 10.7 4.1 5.6 
37.3 0.40 10.7 1.9 5.6 

De parameter R komt nu goed met de verwachtingen overeen, deze 
hoort gelijk te blijven voor de metingen a,c en d en groter te 
worden voor de meting b. 
De parameters X en C komen bij de metingen a,b en c goed met de 
verwachtingen overeen, alleen bij meting d komen de parameters 
niet met de verwachtingen overeen. Het impedantiegedrag bij 
meting d komt ook niet overeen met het impedantiegedrag van het 
model. 
Uit tabel 8.2 volgt dat de parameter Y bij alle metingen niet met 
de theoretische waarde (4.27) overeen komt. 
De conclusie is dat de modelmetingen niet het gewenste resultaat 
geven, waarschijnlijk veroorzaakt door ongewenste reflecties. Een 
nog grotere afsluiting van de ingang van het buffervat, verhoging 
van de perifere weerstand, geeft niet het volgens meting b ver
wachte betere resultaat, mede doordat de latex slang opgeblazen 
wordt. 
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c 
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Figuur 8.4 : De gemeten en gefitte curves van de 
modelmetingen. 



-51-

9 Conclusies en suggesties. 

Het model (figuur 1.1) voor het impedantiegedrag in de Fem. Comm. 
geeft voor de metingen bij de patienten goede resultaten voor het 
fitten van de druk- en de snelheidscurves. 
De verkregen waarden voor de parameters van deze metingen komen 
overeen met de fysische interpretaties daarvan. De parame
terschatting heeft echter als nadeel, dat bij de bepaling van de 
parameter X, de fout die bij de parameter R optreedt wordt 
doorgerekend in de parameter X, waardoor de relatieve fout in de 
parameter X groot wordt (>30%). Verder is de schatting van de 
parameter Y onnauwkeurig vanwege de kleine invloed van deze 
parameter op het impedantiegedrag bij lage frequenties. De para
meter Y speelt pas een merkbare rol bij hogere frequenties. Voor 
een nauwkeurige schatting van de parameter Y zou een methode 
bedacht moeten worden om hogere frequenties mee te nemen bij de 
parameterschatting (Newman 1986). 
De vergelijking met de O.K.- en vaatlaboratorium-gegevens blijkt 
problematisch te zijn. Het is moeilijk om aan de hand van de 
geschatte parameters de mate van vaataandoeningen bij patienten 
te beschrijven. Dit wordt veroorzaakt door de geringe gradatie in 
vaataandoeningen bij de verschillende patienten. Het betreft hier 
immers patienten die een vaatreconstructie ondergaan: er is dus 
in alle gevallen sprake van een zeer ernstige afwijking. 
Bij het beschrijven van het impedantiegedrag m.b.v. een model is 
uitgegaan van een enkele rechte buis. Er blijkt aan de hand van 
contrastfoto's van patienten dat er vele vertakkingen zijn na de 
Fem. Comm. Er is dan ook geprobeerd om m.b.v. een model dat het 
impedantiegedrag voor een vertakking beschrijft (figuur 7.9) 
parameterschatting uit te voeren, om te kijken of dit betere 
resultaten geeft. 
Dit model blijkt maar voor een kleine groep patienten bruikbaar. 
Bij deze patienten zijn ook duidelijke aanwijzingen (allemaal 
vulling van de Pop.) op aanwezigheid van een paralleltak over de 
Superfi. De parameters geven echter weinig informatie over de 
Superfi. Een verder nadeel bij de parameterschatting met dit model 
is, dat er snel divergentie bij het ittereren optreedt. Dit zou 
verbetert kunnen worden met een beter pakket voor parame
terschatting. 
Ook zijn nog metingen aan een proefopstelling gedaan om de 
fysische interpretatie van de parameters te controleren. Deze 
metingen geven echter niet het gewenste resultaat, vanwege het 
niet goed overeenkomen met het impedantiegedrag van het model. 
De metingen zouden overgedaan moeten worden bij een andere 
proefopstelling, dat beter voldoet aan het impedantiegedrag van 
het model en het impedantiegedrag in de Fem. Com .. 
De metingen die nu in de O.K.-kamer uitgevoerd zijn, zouden een 
beter inzicht over de mate van vaataandoening bij de patienten 
geven als de metingen op verschillende plaatsen uitgevoerd konden 
worden. Dit is echter alleen bij non-invasieve metingen mogelijk. 
Hierbij is de moeilijkheid dat alleen een afgeleide van de druk 
bepaald kan worden (vaatwandbeweging). Het is dan de vraag of het 
model nog toegepast kan worden. 
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Appendix A De compliantie (Vossers,v. Dongen). 

Alle hier afgeleide vergelijkingen zijn per lengte-eenheid 
weergegeven. 
Als uitgangspunt wordt de continuïteitsvergelijking (4.18) en de 
NS-vergelijking (4.19) genomen. 

d A/ot + A0èu/ox - o Al 

o u/èt + ~ap/ox - z·t ~ a0 
A2 

Stel voorts dat de druk p gelijk is aan 

A3 

waarbij D de visco-elastische distensibiliteit en D
0 

de disten
sibilitei~ is,die gedefinieerd is volgens 

A4 

Er wordt naar harmonische oplossingen gekeken, dus 

A • Al exp i(wt - kx) AS 

p - p 1 
exp i(wt - kx) A6 

1: - 'tl exp i(wt - kx) A7 

Uit vergelijking A3 volgt dan de uitdrukking voor de gemiddelde 
druk p

1 

AS 

De continuïteitsvergelijking (Al) en de NS-vergelijking (A2) wor
den 

• -Wu 
1 

A9 

AlO 

Hieruit kan de verandering van het golfgetal k (t.g.v. demping en 
visco-elasticiteit) t.o.v. het golfgetal k0 (t.g.v. elasticiteit) 
bepaald worden 

All 
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Dit wordt na substitutie van vergelijking 4.23 ('W/w) 
'l. •'ï \)., 
~ • 1 +v2/0<- i 2/0t... 
k4 1 + iwD0 /Dv 

Al2 

De relatie tussen het golfgetal k en de golfsnelheid c is gelijk 
aan 

c • w/k 

zodat de verandering van de golfsnelheid c 
visco-elasticiteit) t.o.v. de golfsnelheid 
elasticiteit) gelijk is aan 

Al3 

(t.g.v. demping en 
c

0 
(t.g.v. 

c 1 \f21 --1---co 2 0<. 
voor ex --~ ~ Al4 

Hieruit kan m.b.v. vergelijking 4.2 en vergelijking 4.3 een 
uitdrukking voor de compliantie gevonden worden 

AlS 
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Appendix B Simulatiedruk-curves. 

Input : referentiedrukopnemer 
Output : arterielijn 

bo 
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Input : referentiedrukopnemer 
Output : arterielijn voor de tweede keer gebruikt 

bo
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Appendix C Fast Fourier Transformatie. (Ackroyd 1973) 

M.b.v. FFT kan het frequentie-spectrum van een curve berekend 
worden. Het is met FFT mogelijk de directe of inverse fourier 
transformatie uit te rekenen van een array met complexe getallen. 
De discrete fourier transformatie van een array met N complexe 
getallen (x

0
,x

1
, ......... ~_ 1 ) wordt als volgt berekend 

tt-\ 
X • L xk exp( -i2 trkn/N) n•O, 1, ... ,N-1 Cl 

n il .. o 
De inverse discrete fourier transformatie is nu 

tt-\ 

xk • 1/NL X exp(i2\tkn/N) k•O,l, ... ,N-1 C2 
'11\::.0 n 

M.b.v. FFT worden de vergelijkingen Cl en C2 veel sneller bere
kend dan met discrete fourier transformatie, maar heeft als 
nadeel dat het aantal getallen N een macht van 2 moet zijn. 
Wanneer FFT wordt toegepast bij het uitrekenen van het 
frequentie-spectrum van een array met N getallen, bevat de 
getransformeerde array H de volgende inhoud: 
a) H(l) is de de-waarde en is altijd reeël. 
b) De waarde van de frequentie-karakteristiek bij l/2T (de halve 

sampling frequentie) is geplaatst in H(N/2 + 1) en is altijd 
reeël. 

c) De frequentie-karakteristiek op de punten tussen de de-waarde 
en de halve sampling frequentie zijn geplaatst in 
H(2),H(3), ... H(N/2) en zijn complex. 

d) De inhoud van H(N/2 +2) tot en met H(N) is de complex gecon
jungeerde van H(N/2) tot en met H(2). 

Wanneer inverse FFT wordt toegepast bij een array met N getallen 
(frequentie spectrum), bevat de transformeerde array H: 
a) H(l) is de waarde van de tijdscurve op het tijdstip t•O. 
b) H(2~ ... H(N) de waarden van de tijdscurve op de tijdstippen 

t•T/N, ... T. 
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Appendix D : Blokschema software. 

Programmatuur voor verwerking meetresultaten op de MINC-computer. 
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Appendix E OK-gegevens en diagnoses vaatlaboratorium.* 

nr. A. Il ia ca A. Fem. Comm. A. Femoralis k\. Femoralis 
superficialis profund a 

A 1 afwijking afgesloten 
2 goed goed, na Scm 

afgesloten 
18oed 

B 1 afwijking afgesloten 
2 goed gekarteld, goed 

gedeeltelijk 
afgesloten 

c 1 afgesloten 
2 goed goed goed 

D 1 afgesloten 
2 goed goed, na 15cm goed 

afgesloten 

' 
E 1 afwijking afgesloten 

2 goed goed goed 

F 1 afgesloten 
2 goed bij begin normaal 

afgesloten 

G 1 afgesloten 
2 normaal na 30cm afge- normaal 

sloten 

H 1 afgesloten 
2 slecht slecht, na 30 slecht 

I cm afgesloten I 

I 1 afwijking afgesloten 
2 slecht slecht anurismE slecht 

na 30cm afge-
sloten 

J 1 afwijking afwijking afgesloten 

12 
goed bij begin normaal 

afgesloten 
I 

K 11 afgesloten 
12 goed goed, na 30cm goed 
I afgesloten 
! 

L ! 1 afwijking afgesloten 
i2 goed goed, na 30cm goed 
; afgesloten 

* diagnoses vaatlaboratorium 1, OK-gegevens 2. 
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nr. A. Poplitia onderbeen- vaatwand algemeen 
arteriën 

A 1 afwijkingen 
2 

' 
I I 

I 
B 1 afwijkingen 

2 soepel goede uitflow 
collateraal 

i 
; 

c 1 afwijking afwijkingen 
2 zeer elastisch uitflow 

! collateraal 
I 

D 1 I 
2 ! 

nauw vat, niet ; 
soepel 

! 

E 1 ! afwijkingen 
2! ! soepel uitflow 

} I collateraal 
I 

F 1 I afwijkingen 
2 vulling doorl zeer elastisch , 

Prof. I 
I 

G 1 (afsluiting 
2 I soepel 

I 

I 
i 

H 1 j afsluiting 
2 

I 
slecht, verkal goede uitflow 
king collateraal 

i 

I 1 afsluiting 
2 verkalking 

J 1 afwijkingen I 2 vulling door 
Prof. I 

K 1 afwijking afwijking 
2 vulling door soepel 

Prof. 

L 1 afwijking 
2 soepel 
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Appendix F : Impedantiegedrag bij een bifurcatie (vertakking). 

Een schematische voorstelling voor een bifurcatie is getekend in 
figuur F1. 

Figuur F1 : model bifurcatie. 

Het impedantiegedrag t.p.v. x•O is gelijk aan de parallelscha
keling van het impedantiegedrag van aftakking 1 en 2. Hierbij 
wordt de aftakking 2 star verondersteld (Superfi), zodat de 
golfsnelheid zeer groot wordt en de grootte van 1

2 
niet veel 

invloed heeft. 
Voor de afleiding van de bijdrage in het impedantiegedrag t.p.v. 
x=O door aftakking 1 wordt verwezen naar Vossers,v.Dongen. Aan 
het einde van de aftakking treedt reflectie op met een reflec
tiecoefficiënt r

1
, zodat het impedantiegedrag beschreven kan wor

den als 

F1 

Na een eerste orde benadering wordt dit 

F2 

De fase hiervan is 
2 2 

• arctan[kl1(;-r~l - kl~( 1 +r1l ] 
(1+k 1

1 
)*(1-r

1 
) 

F3 

Hierbij kan k 21
1

2 
verwaarloosd worden, zodat de fase geschreven 

kan worden als 

F4 

Wanneer de reflectiecoefficiënt r
1 

klein is (wat aannemelijk is 
bij een paralleltak), mag de fase benaderd worden met 

-4r 
arg z0 • 21 kl 1 1-r

1 

FS 



-62-

Deze fase heeft het fasegedrag van een delay-lijn (arg•w1r•kl), 
zodat het impedantiegedrag t.p.v. x=O beschreven kan worden met 
het model in figuur F2. 

c 

Figuur F2 Model impedantiegedrag t.p.v. x=O. 
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Appendix G Foutenberekeningen bij de modelmetingen. 

Bij het bepalen van de compliantie van de latex-slang is de 
onnauwkeurigheid in 

(Ax) = 0.5 mm 

Waardoor de onnauwkeurigheid voor het volume (straal 10 cm) wordt 

3 (ó V) = 15 cm 

De fout voor de golfsnelheid is gelijk aan 

ûc 
c 

1/2(1l~ + ö~)~65 cm/s 

Bij de bepaling van de golfsnelheid d.m.v. een drukpuls is de 
onnauwkeurigheid in 

~ 1 = 0. 5 cm 

t:::.t 5 ros 

zodat hier de fout in de golfsnelheid is 

2 
ó c =Al/t + 1/t *dt ~12 cm/s 

De foutenanalyse bij de parameterschatting is hetzelfde uitge
voerd als in paragraaf 7.2. De gemiddelde fout in de parameters 
wordt dan 

U R/R = 8% 

~RC/RC = 10% 

~ Y/Y E 20% 

zodat de fout in de parameter C wordt 

6 C/C = 6. RC/RC + O.R/R ... 18% 

en in de parameter X 
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