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Samenvatting 

Dit afstudeeronderzoek bestaat uit twee verschillende onderdelen. Tijdens het eerste 
onderdeel is onderzoek gedaan naar een medisch ultrageluid apparaat, waarmee 
intravasculaire opnamen kunnen worden gemaakt. De oriëntatie van de beelden die afkomstig 
zijn van dit apparaat, wordt gekoppeld aan de beelden die afkomstig zijn van fluorsocopie. 
Tijdens het tweede onderdeel is met een nucleaire elementanalyse techniek EPIXE) 
onderzocht in hoeverre rattehartcellen na beschadiging van het hart onderling verschillen in 
hun concentraties. Gemeten is dat in een gebied van circa 100 bij 100 j..lm, alle cellen even 
zwaar beschadigd zijn. Over een afstand van circa een halve milimeter, treden er wel 
verschillen op tussen de cellen. Deze onderlinge verschillen worden groter, naarmate de 
beschadiging toeneemt. 
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1 inleiding 

1 inleiding 

Dit afstudeeronderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is gedaan in 
een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Eindhoven en het Catharina 
Ziekenhuis te Eindhoven, het tweede onderdeel is gedaan in samenwerking tussen de TUE en 
de Rijksuniversiteit Limburg. Het eerste onderdeel is uitgevoerd op de afdeling 
hartcatheterisatie van het Catharina Ziekenhuis, het tweede onderdeel is uitgevoerd binnen de 
vakgroep Kernfysische technieken van de faculteit Technische Natuurkunde aan de TUE. De 
beide onderdelen zijn gescheiden in het verslag opgenomen en kunnen los van elkaar gelezen 
en begrepen worden. Het verband is echter de analyse van hartspier of vaatweefsels: in 
onderdeel 1 gebeurt dit middels echografie, in onderdeel twee via nucleaire elementanalyse. 

Onderdeel]. 
Tijdens het eerste deel is er onderzoek gedaan naar atherosclerose, dit zijn bloedvat 

obstructies, bij kransvaten. Deze obstructies worden vaak over een lange periode (tientallen 
jaren) opgebouwd [ZON94]. Over het algemeen wordt een obstructie door een patiënt pas 
opgemerkt, indien het bloedvat voor meer dan 80 à 90% is geblokkeerd. Doordat het vat is 
afgesloten, wordt het weefsel dat zich achter de obstructie bevindt niet meer in voldoende 
mate van bloed voorzien: er ontstaat een zogenaamde ischemische toestand. Hierdoor zullen 
de cellen die zich in dit weefsel bevinden, niet voldoende zuurstof en andere benodigde 
stoffen ontvangen, en kunnen ze hun specifieke functies niet meer n:tar behoren vervullen. 
Indien deze ischemische toestand langere tijd aanhoud, zullen de cellen uiteindelijk sterven. 
Dit betekend dat het hart, of een deel daarvan, niet meer kan contraheren, waardoor de patiënt 
een hartaanval kan krijgen, en zelfs komen te overlijden. In het tweede deel van deze 
afstudeerstage is onder andere onderzocht bij ratten wat een ischemische toestand van het 
totale hart voor gevolgen heeft voor de celconcentratie van elementen met 11~$26. (Z is het 
atoomnummer.) 

De obstructies zijn goed te behandelen, helaas keert echter in een groot aantal gevallen 
(circa 30% [JAA92]) de obstructie in zeer korte tijd na de behandeling terug: soms zelfs al na 
twee maanden. De oorzaak voor deze zogenaamde restenose is nog grotendeels onbekend. 
Het doel van het samenwerkingsverband tussen de TUE en het Catharina Ziekenhuis is te 
pogen meer inzicht te krijgen in de oorzaken van deze restenose, door onderzoek te doen naar 
spoorelementconcentraties in verwijderde stukjes atherosclerotische plaque. Een 
spoorelement is een element dat voor minder dan 1% in een bepaald preparaat voorkomt. 

Er zijn drie methodes die in het Catharina Ziekenhuis worden gebruikt om een 
obstructie te verwijderen. Bij één van die methodes, atherectomie, wordt met een klein 
boortje de plaque verwijderd. Aan op deze manier verwijderd weefsel is in het verleden al 
eens onderzoek naar spoorelement concentraties verricht [ZON94]. Eén van de problemen die 
bij dit onderzoek naar voren kwamen, was het onbekend zijn van de oorspronkelijke 
oriëntatie in het bloedvat van het verwijderde stuk weefsel. Als hulpmiddel bij de operatie 
kan een diagnostisch ultrageluid apparaat gebruikt worden, het CVIS (Cardio Vasculair 
Image Scanning) apparaat, waarmee intravasculaire beelden kunnen worden geconstrueerd 
van doorsnedes van het bloedvat. De hoop is dat door zowel voor als na de operatie met dit 
apparaat beelden van de obstructie te maken, de oriëntatie van het verwijderde weefsel in het 
bloedvat kan worden achterhaald. Tijdens een operatie worden tevens met behulp van 
fluoroscopie, uitwendig aan de patiënt, tweedimensionale Röntgenbeelden geconstrueerd. 
Door middel van het inspuiten van contrastvloeistof in de kransvaten, kunnen de vaten en 

3 



1 inleiding 

vaatobstructies (zichtbaar als een vatvemauwing) in beeld worden gebracht. Deze techniek 
wordt fluoroscopie genoemd. Hierbij ontstaat een boven- of zijaanzicht van de obstructie. Een 
probleem met de beelden die van het CVIS apparaat afkomstig zijn, is dat hierin onbekend is 
wat de boven en onderkant van het beeld voorstellen: de oriëntatie ten opzichte van de 
fluoroscopie beelden is niet duidelijk. De opdracht voor het eerste deel van dit 
afstudeeronderzoek is het zoeken naar een mogelijkheid om de oriëntatie van de beelden 
afkomstig van het ultrageluid apparaat te ijken ten opzichte van de fluoroscopie beelden. 
Hiermee worden twee doelen nagestreefd: 

1. Het verhogen van de diagnostische waarde van de CVIS beelden. 
2. Het vastleggen van de oriëntatie ten opzichte van het bloedvat van de bij atherectomie 

verwijderde stukjes weefsel. 

In het eerste deel van hoofdstuk 1 wordt een algemene beschrijving gegeven van 
medische afbeeldingstechnieken met behulp van ultrageluid. Vervolgens wordt een meer 
specifieke beschrijving gegeven van het CVIS apparaat, en hoe dit in het Catharina 
Ziekenhuis wordt gebruikt. In het laatste deel van hoofdstuk 1 wordt een oplossing van het 
ijkingsprobleem gegeven. In hoofdstuk 2 wordt een experimentele opzet beschreven, 
waarmee kwalitatief kan worden bepaald hoe nauwkeurig deze oplossing is. In hoofdstuk 3 
worden de resultaten van de gedane experimenten gepresenteerd. Tenslotte worden in 
hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek volgen, beschreven. 

Onderdeel 2. 
Tijdens het tweede onderdeel is onderzoek gedaan naar de variëteit in celconcentraties 

van bepaalde elementen, na verschillende fases bij hart(schade) experimenten. Deze 
experimenten zijn uitgevoerd op geïsoleerde ratteharten. Dit onderzoek vormt het 
belangrijkste onderdeel van een veel groter onderzoek, dat op dit moment wordt uitgevoerd in 
een samenwerkingsverband van de Technische Universiteit Eindhoven met de 
Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht [VER96]. Samenvattend kan worden gezegd dat 
tijdens onderdeel 1 onderzoek is gedaan naar oorzaken van een ischemische toestand, terwijl 
tijdens onderdeel 2 onder andere gekeken is naar gevolgen ervan. Doordat cellen in weefsel 
dat in ischemische toestand verkeert geen benodigde stoffen meer krijgen aan en afgevoerd, 
zullen actieve pompmechanismen die ionconcentraties in cellen ten opzichte van de 
extracellulaire vloeistof regelen, stoppen. Hierdoor kunnen ionen die intracellulair een hogere 
concentratie hebben dan extracellulair, de cel uit diffunderen, terwijl ionen die extraceHulair 
een hogere concentratie hebben dan intracellulair, de cel in gaan diffunderen. Het meten van 
intracellulaire ionconcentraties wordt daarmee van diagnostisch belang [MUT95]: de mate 
waarin deze concentraties veranderd zijn, kan beschouwd worden als een maat voor de 
gradatie van beschadiging van een cel. 

In de groep Kernfysische Technieken (KFf) heeft men de beschikking over een 
nucleaire analysetechniek, waarmee per cel, met een nauwkeurigheid van circa 20%, 
(spoor)elementconcentraties voor o.a. elementen met 11$Z$26 kunnen worden gemeten. Dit 
gebeurt met een zogenaamde microbundel opstelling, met de elementanalyse techniek micro
PIXE, (Paricle Induced X-ray Emission) die typisch als volgt in zijn werk gaat. 

Een preparaat wordt gebombardeerd met protonen met een kinetische energie van 3 
MeV. Hierbij zullen o.a. door deze protonen elektronen uit de K-schil van een bepaald 
element worden gestoten, waardoor een elektron uit de L-schil terug zal kunnen vallen om 
deze positie op te vullen. Er kan dan een Röntgenquant worden uitgezonden, waarvan de 
energie karakteristiek is voor het soort element waar deze straling van afkomstig is. Door nu 
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de energie van de vrijkomende quanten te meten, kan bepaald worden welke elementen zich 
in dit preparaat bevinden. Door het aantal quanten te meten, kan de hoeveelheid waarmee een 
element in het preparaat voorkomt worden bepaald. In de praktijk wordt een preparaat, 
waarvan de dikte voor microbundelonderzoek tussen circa 1 en 10 flm dient te zijn, typisch 
over 1024 posities met elk een oppervlak van 4 bij 4 flm gescand. Dit scannen gebeurt met 
een microbundel protonen. (De diameter van deze bundel is 4 flm.) De 1024 posities vormen 
samen een vierkant met een oppervlakte van ongeveer 120 bij 120 flm. Uit de data die van 
een dergelijke meting afkomstig is, kunnen na een bewerkelijk en tijdrovende analyse 
(ongeveer één dag), elementdistributie beelden worden geconstrueerd. Deze (computer) 
beelden bestaan bij bovenbeschreven methode uit 1024 pixels, waarbij één pixel 
correspondeert met één scanpositie op het preparaat. De kleur van dit pixel correspondeert 
met de concentratie van een bepaald element op die positie. We verkrijgen zo, met een 
resolutie van 4 bij 4 fliD, per element een distributie plaatje. 

Een hartcel heeft een lengte van ongeveer 100 flm en een breedte van circa 20 flm. 
Deze zijn dus groot genoeg om met microbundelexperimenten in de distributie plaatjes 
afzonderlijk te kunnen worden waargenomen. We kunnen met deze techniek nu per 
afzonderlijke cel elementconcentraties bepalen. Met behulp van de microbundel zijn stukjes 
weefsel geanalyseerd, die afkomstig zijn van verschillende ratteharten. Hierbij is weefsel 
geanalyseerd dat afkomstig is uit gezonde harten, uit harten waarbij alle kransvaten drie 
kwartier zijn afgesloten, waardoor het totale hart drie kwartier ischemisch wordt en uit harten 
die na een ischemische toestand opnieuw doorstroomd worden, waardoor het hart weer gaat 
kloppen. Weefsel dat afkomstig is van dit laatste experiment, wordt reperfusie weefsel 
genoemd. Tenslotte zijn er ook nog experimenten uitgevoerd, waarbij alle hartcellen 
onherstelbaar beschadigd worden. (Dit zijn de zogenaamde calciumparadox experimenten: 
zie paragraaf 2.1.7.) Deze experimenten zijn uitgevoerd met de Langendorf machine (zie 
paragraaf 3.2.1.) Hoewel de toestanden waarin de harten bij deze experimenten komen te 
verkeren, in de praktijk nooit in deze extreme mate zullen voorkomen bij mensen of dieren, 
wordt er gehoopt dat het met de microbundelopstelling analyseren van dit weefsel toch tot 
nieuwe inzichten zal gaan leiden over wat er bijvoorbeeld gebeurt met cellen, die zich in 
weefsel bevinden dat gelegen is achter een bloedvatobstructie. 

Tijdens dit onderzoek zullen met de microbundel experimenten de volgende 
elementen geanalyseerd worden: natrium, magnesium, fosfor, zwavel, chloor, kalium, 
calcium en ijzer. Dit heeft enigszins met beperkingen van de microbundel te maken (zie 
paragraaf 2.2.1), maar voomarnelijk met het feit dat uit de concentraties van deze elementen 
fysiologisch de meest relevante informatie valt af te leiden. Met name de ionen natrium, 
magnesium, kalium en calcium worden onderzocht. Dit heeft ermee te maken, dat de 
concentraties van deze ionen sterk veranderen met de toestand van de cel. Aan de veranderde 
concentraties van deze ionen, zal dan ook het beste zijn af te leiden in hoeverre een cel 
beschadigd is. 

In het verleden zijn er reeds een aantal (circa 30) van dergelijke experimenten 
uitgevoerd [VER96]. Bij de bepaling van de concentratie per pixel uit de data afkomstig van 
deze experimenten, zijn in het verleden problemen opgetreden. Het aantal gedetecteerde 
karakteristieke Röntgenquanten per pixel is voor met name de elementen magnesium, 
calcium en ijzer vaak te laag om nog op een betrouwbare wijze elementconcentraties uit te 
bepalen. Om voor deze elementen toch betrouwbare celconcentraties te bepalen, is tijdens dit 

5 



1 inleiding 

onderzoek programmatuur ontwikkeld, waarmee de data van de pixels die behoren tot één en 
dezelfde cel, wordt gesommeerd. Dit gebeurt door het trekken van contouren om de cellen die 
zichtbaar zijn in de gemeten beelden. De data van de pixels die tot deze contour behoren, kan 
vervolgens gezamenlijk worden geanalyseerd. Dit heeft als voordeel dat er op deze 
gesommeerde data beter statistiek valt te bedrijven, waardoor nauwkeuriger en 
betrouwbaarder de elementconcentratie van een cel kan worden bepaald. Het nadeel is dat nu 
alleen een concentratie voor een groter gebied wordt bepaald: de informatie per pixel gaat 
verloren. 

Bij deze afstudeerstage heeft het onderzoek zich dus geconcentreerd op het bepalen 
van de elementconcentraties per cel. Met name is onderzocht of de verschillende cellen 
onderling van elkaar verschillen in de concentraties. Verwacht wordt, dat 
elementconcentraties voor gezond weefsel homogeen verdeeld zijn over verschillende cellen. 
Uit eerdere, alternatief uitgevoerde experimenten met reperfusie weefsel is bekend, dat 
slechts een deel -van de cellen beschadigt [NIE96]. De belangrijkste vraag tijdens dit 
afstudeeronderzoek is, of dit ook valt af te leiden uit de elementanalyses van cellen die 
afkomstig zijn van reperfusie experimenten. Voor deze cellen wordt verwacht, dat de element 
concentraties heterogeen verdeeld zijn over de verschillende cellen. Met heterogeniteit wordt 
in dit verslag bedoelt, dat verschillende cellen onderling in de concentraties van bepaalde 
elementen verschillen. Onbekend is tot op heden of in reperfusie weefsel beschadigde cellen 
geïsoleerd, dan wel in klusters bij elkaar voorkomen. Om hier meer inzicht in te krijgen, zijn 
nieuwe experimenten gedaan, waarin meer systematisch dan in de al eerder gedane 
experimenten, wordt geanalyseerd hoe over de doorsnede van een hartwand, de beschadiging 
van de cellen varieert. Met de nieuwe methode van het bepalen van celconcentraties middels 
contouren is een groot aantal van de al eerder gedane metingen (zo'n 2/3 deel) opnieuw 
uitgewerkt en geanalyseerd. 

De opbouw van het verslag zit globaal als volgt in elkaar: hoofdstuk 2 theorie, 
hoofdstuk 3 experimentele opstellingen, hoofdstuk 4 resultaten en tenslotte hoofdstuk 5 de 
conclusies. De indeling in de verschillende paragrafen is als volgt. In paragraaf 2.1 wordt de 
theorie van de benodigde fysiologie behandelt. Met name komt aan de orde welke functies de 
ionen natrium, magnesium, kalium en calcium vervullen in de cellen. Het fysiologische 
begrip van het gedrag van deze ionen, maakt het mogelijk om de resultaten van de 
verschillende metingen op waarde te schatten en te interpreteren. In deze paragraaf zal ook 
kort het gedrag van andere elementen die bij dit onderzoek automatisch meegeanalyseerd 
worden, kort worden besproken. Deze elementen komen voornamelijk alleen in gebonden 
toestand (aan bijvoorbeeld eiwitten) voor in de cellen. In paragraaf 2.2 wordt de theorie van 
de gebruikte elementanalyse techniek besproken, in paragraaf 3.1 wordt de gebruikte 
opstelling hiervan behandelt. In paragraaf 3.2 worden de fysiologische experimenten en de 
preparatie van het weefsel beschreven, in paragraaf 3.3 de software voor de elementanalyse. 
In paragraaf 4.1 zal een foutenanalyse gegeven worden, waarin de gebruikte methode, het 
u.itwerken van contouren, vergeleken wordt met het uitwerken voor losse pixels. Vervolgens 
zullen in de paragrafen 4.2 tot en met 4.6 de resultaten van zowel de nieuwe als van de 
opnieuw geanalyseerde metingen worden besproken. In paragraaf 5.1 worden de belangrijkste 
conclusies nogmaals samengevat, in paragraaf 5.2 worden een aantal aanbevelingen voor 
toekomstige experimenten gegeven. 

De onderdelen die in deze inleiding 1 en 2 worden genoemd, zijn in omgekeerde 
volgorde opgenomen in het verslag. Dit heeft de volgende reden. In de inleiding staan de twee 
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onderwerpen in de volgorde beschreven, waarop ze chronologisch zijn uitgevoerd. In het 
verslag worden de twee onderwerpen beschreven, naar volgorde van omvang en 
belangrijkheid. Aangezien het onderdeel dat de hartschade experimenten behandelt, veruit het 
grootste deel van het werk heeft uitgemaakt, zal daar nu mee begonnen worden. 
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2.1 Fysiologie 

2 Theorie 

2.1 Fysiologie 

In deze paragraaf 2.1 zal een korte, algemene beschrijving worden gegeven, die nodig 
is om de resultaten van de uitgevoerde experimenten te begrijpen. Voor een meer volledige 
beschrijving wordt hier verwezen naar bijvoorbeeld [BER88]. In het eerste deel van deze 
paragraaf wordt het gedrag van de ionen natrium, magnesium, kalium en calcium in 
(hart)cellen beschreven. De indeling van deze paragraaf is als volgt. Allereerst zal in 2.1.1 een 
korte algemene beschrijving worden gegeven over wat een cel is. Vervolgens wordt in 2.1.2 
de diffusie van stoffen door het celmembraan beschreven. Passieve diffusie is de diffusie van 
een bepaalde stof van een plaats met een hogere concentratie naar een plaats met een lagere 
concentratie. In 2.1.2.1 komt de algemene passieve diffusie aan de orde van stoffen die 
gemakkelijk door de membraan kunnen diffunderen, en vervolgens in 2.1.2.2 de passieve 
diffusie van stoffen (zoals bijvoorbeeld natrium en kalium) die moeilijker door de 
membraanwand kunnen diffunderen. Hierna zal in 2.1.2.3 worden behandeld hoe de ionen 
natrium en kalium actief, dat wil zeggen tegen een concentratiegradiënt in, door de 
celmembraan getransporteerd worden. Dit gebeurt door middel van actieve 
pompmechanismen. Vervolgens zal in 2.1.3 worden duidelijk gemaakt wat de taak van deze 
pompmechanismen is. Deze taak zal blijken te liggen op gebied van het doorgeven van 
prikkels tussen cellen. Het doel van deze beschrijving over prikkelovt;rdracht is dat hiermee 
kan-worden begrepen dat in gezond hartweefsel de intracellulaire concentraties voor natrium 
en kalium een zeer scherp bepaalde waarde dienen te hebben, die voor alle hartspiercellen 
gelijk is. De beschrijving van de passieve diffusie heeft tot doel dat we hiermee kunnen 
begrijpen en voorspellen hoe de ionconcentraties veranderen bij de gedane hartschade 
experimenten, waarbij de actiever pompmechanismen geblokkeerd worden. 

In 2.1.4 wordt ingegaan op de rol die calcium speelt in de hartspiercellen. Met deze 
paragraaf kan begrepen worden hoe de calcium concentratie zal veranderen bij de 
verschillende experimenten. Ook zal na het lezen van deze paragraaf beter begrepen kunnen 
worden wat er gebeurt bij de calciumparadox experimenten. Calcium speelt een rol bij de 
contractie van cellen op microschaal. Door deze contractie op microschaal, zal op 
macroschaal het hart gaan kloppen. In deze paragraaf wordt verder beschreven hoe het hart 
bloed rondpompt door de rest van het lichaam. Begrip hiervan is nodig bij de beschrijving 
van de experimentele opzet van de fysiologische experimenten. 

In 2.1.5 zullen voorspellingen worden gedaan, die worden afgeleid uit de besproken 
fysiologische theorie. Tevens wordt in deze paragraaf kort iets vermeld, over hoe de 
elementen chloor, fosfor, zwavel en ijzer in de cellen voorkomen. Ook deze elementen 
worden geanalyseerd met de microbundelexperimenten. 

Tenslotte wordt in 2.1.6 en 2.1.7 kort behandeld, wat er in de cellen gebeurt bij de 
uitgevoerde hartschade experimenten. (Dit zijn de ischemie, reperfusie en calciumparadox 
experimenten.) 
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2.1 Fysiologie 

2.1.1 de cel 

Een cel is de kleinste levende eenheid waaruit een organisme is opgebouwd. Met levend 
wordt bedoeld dat een organisme door biochemische omzettingen (stofwisseling) in staat is 
zichzelf te handhaven, al dan niet afhankelijk van het milieu. V oor meercellige organismen 
geldt verder dat de afzonderlijke cellen waaruit zij zijn opgebouwd onderling een grote 
afhankelijkheid vertonen. 

De cel bestaat uit plasmamembraan dat gevuld is met cytoplasma. Dit is een gelei
achtige massa die bestaat uit een heldere vloeistof genaamd cytosol, waarin allerlei subcellulaire 
structuren drijven. Deze subcellulaire structuren bestaan o.a uit organellen [BER88]. In figuur 
2.1 staat een cel met een aantal belangrijke organellen afgebeeld. 

mitochon'driën 

figuur 2.1: Schematische voorstelling van een cel met wat belangrijke organellen 
[BER88] 

De celkern of nucleus wordt beschouwd als het meest wezenlijke onderdeel van de cel 
[BER88]. Op de werking van de nucleus en van andere organellen zal hier verder niet in worden 
gegaan, alleen over de werking van de mitochondria wordt nog verder uitgewijd. De 
mitochondria kunnen het beste worden beschouwd als de energiecentrale van de cel. Ze zijn 
ongeveer 7 J..Unlang en 1 J..Un in diameter. In de mitochondria bevinden zich enzymen. Algemeen 
is een enzym een soort eiwit, dat als biokatalysator werkt. In de mitochondria katalyseren ze 
energieleverende reacties, waarbij de vrijkomende energie benut wordt voor de omzetting van 
adenosinedifosfaat (ADP) naar adenosinetrifosfaat (A TP). Dit ATP wordt verder bij vele 
energievereisende celprocessen verbruikt: het is de belangrijkste energiebron voor het lichaam. 
Algemeen geldt dat bij de omzetting van ATP naar ADP energie vrij komt, en dat bij de 
omzetting van ADP naar ATP engerie verbruikt wordt. Wat voor dit onderzoek van belang is, is 
dat bij overdracht van fosfaatgroepen, zoals dit bijvoorbeeld gebeurt in de mitochondria, Mg2

+ 

als cofactor optreedt bij de katalyserende werking van de enzymen [ALB89]. 
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2.1.2 Membraantransport 

Allereerst wordt hier iets uitgelegd over de bouw van de membraan. De membraan 
bestaat uit een dubbele lipidenlaag [BER88]: de membraanmolekulen zijn lange lipide (vet) 
molekulen, die bestaan uit een polaire kop met een lange, apolaire staart. Deze molekulen liggen 
met de staarten tegen elkaar aan, waardoor een bimolekulaire lipidenlaag ontstaat, ongeveer 7,5 
nm dik, bestaande uit drie delen: een dunne hydrofiele laag, bestaande uit de kop
molekuuldelen, een dikkere hydrofobe tussenlaag, bestaande uit staart-molekuuldelen en nog 
een dunne hydrofiele kop-laag. Hydrofoob houdt in dat een stof makkelijker in vet dan in water 
oplost, hydrofiel houdt in dat een stof makkelijker in water dan in vet oplost. Tegenwoordig 
wordt aangenomen dat in de lipidendubbellaag ook nog niet plaatsgebondeó eiwitmolekulen 
zijn opgenomen, die als het ware "ronddrijven" [BER88]. Er komen volgens dit "vloeibaar 
mozaïekmodel" o.a. twee soorten eiwitmolekulen in de membraan voor, die beiden dienen voor 
transport van stoffen: 

1) kleinere molekulen in de membraan die als carrier optreden, 
2) grotere molekulen die buiten de membraan uitsteken, en die een met water gevuld 

kanaal vormen waar stoffen doorheen kunnen. 

In paragraaf 2.1.2.1 zal hier dieper op worden ingegaan. In figuur 2.2 staat de 
membraanstructuur weergegeven. 

figuur 2.2: schematische voorstelling van de celmembraan volgens het vloeibaar 
mozïekmodel [BER88] 

Er zijn twee vormen van transport door de membraanwand mogelijk: 

1) passief transport en 
2) actief transport. 

In de volgende paragrafen wordt hier verder op ingegaan. 

2.1.2.1 Passief transport van ongeladen deeltjes door de membraanwand 

Deze vorm van transport komt tot stand ten gevolge van een concentratieverschil tussen 
de intra- en extracellulaire ruimte. Aangezien de ditfunderende deeltjes door de membraan heen 
moeten, is het doorlaatvermogen, de permeabiliteit van de membraan, van belang voor de 
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snelheid van diffusie. De permeabiliteit varieert voor verschillende stoffen. Eerder is vermeld 
dat het dikste deel van de membraan hydrofoob is. Algemeen geldt dat een hydrofobe 
(hydrofiele) stof makkelijk oplost in een andere hydrofobe (hydrofiele) stof, maar niet makkelijk 
in een hydrofiele (hydrofobe). Vandaar dat het transport van hydrofobe stoffen anders verloopt 
dan voor hydrofiele stoffen. 

Het transport van hydrofobe stoffen gaat als volgt in zijn werk. Hydrofobe stoffen lossen 
gemakkelijk op in de membraan. Als er dus aan weerszijden van de membraan een conc~ntratie 
verschil is, dan is er dit ook in de membraan. Hierdoor zullen de deeltjes, in de membraan, van 
de kant met de hogere concentratie diffunderen naar de kant met de lagere concentratie, en 
vervolgens weer uit de membraan vrijkomen aan de kant met de lagere concentratie. 
Uiteindelijk zal het concentratieverschil zo worden opgeheven. 

Het transport van hydrofiele stoffen gaat anders in zijn werk. Deze stoffen lossen 
namelijk nauwelijks op in de membraan, waardoor de concentratiegradiënt in de membraan niet 
hoog genoeg is om diffusie mogelijk te maken. Deze stoffen zullen dus via de eerder genoemde 
kanalen (poriën) of via carriertransport verplaatst moeten worden. 

Transport door kanalen 

Er wordt gedacht [BER88] dat deze kanalen uit eiwitten te bestaan, die gevuld zijn met 
water, zodat hydrofiele stoffen via deze weg door de membraan heen kunnen. Bij deze vorm 
van transport is de transportsnelheid alleen afhankelijk van a) de concentratie gradiënt over de 
membraan en b) de grootte van de deeltjes. Met een elektronenmicroscoop, resolutie 1 nm, 
kunnen deze kanalen niet zichtbaar worden gemaakt, zodat wordt aangenomen dat de poriën 
maximaal ongeveer 0;8 nm groot zijn. Stoffen groter dan 0,8 nm zullen dan ook niet door de 
kanalen heen getransporteerd worden. 

Carriertransport 

Er wordt gedacht [BER88] dat deze vorm van transport, die ook wel ondersteunde 
diffusie genoemd wordt, via de volgende vier fasen verloopt: 

1. Allereerst bindt aan één kant van de membraan, een hydrofiel molekuul zich aan het eerder 
genoemde carriermolekuul, waardoor een complex ontstaat dat wèl in de membraan kan 
oplossen. 

2. Dit complex diffundeert vervolgens door de membraan. 
3. Aan de andere kant van de membraan laat de carrier het hydrofiel molekuul weer los. 
4. Het vrije carriermolekuul diffundeert vervolgens weer terug naar de ene kant van de 

membraan. 

In figuur 2.3 staan deze vier fasen schamatisch weergegeven. 
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2.1 Fysiologie 

s=hydrofiel molekuul 
c=carriermolekuul 

figuur 2.3 Schematische voorstelling van carriertransport via ondersteunde diffusie 
[BER88] 

In de praktijk zullen op deze manier netto de carriermolekulen hydrofiele molekulen van 
de kant van hoge concentratie naar de kant van lagere concentratie pendelen. Er wordt 
aangenomen dat er niet één, maar meerdere, verschillende soorten carriers aanwezig zijn, die 
hun rol bij verschillende hydrofiele stoffen vervullen [BER88]. Overigens zal verderop in dit 
verslag duidelijk worden dat carriers ook een belangrijke rol vervullen bij transport tegen 
concentratiegradiënten in. 

2.1.2.2 Passief transport van geladen deeltjes door de membraanwand 

Geladen deeltjes zijn sterk hydrofiel, en kunnen dus alleen via kanalen of via carrier 
transport door de membraan getransporteerd worden. Bij geladen deeltjes speelt naast een 
concentratiegradiënt, ook een elektrische gradiënt een rol. De concentraties van vier voor dit 
onderzoek belangrijke ionen zijn: 

ion 
Mg+ 
K+ 
Na+ 
Ca2+ 

extracellulaire concentratie 
0,8 mmolil 
4 mmolil 

140 mmolil 
2,5 mmolil 

intracellulaire concentratie 
20 mmolil 

140 mmolil 
10 mmolil 

<1 o·3 mmolil 

Stel we hebben een (hypothetische) cel waarbij zich in de intra- en extracellulaire 
vloeistof alleen K+ ionen bevinden. Er is een concentratie gradiënt: de concentratie K+ ionen is 
in de intracellulaire ruimte tien maal hoger dan in de extracellulaire ruimte, er is geen 
elektrische gradiënt. De ionen zullen dan de cel uit diffunderen, om de concentratie gradiënt op 
te heffen. De extracellulaire ruimte zal hierdoor echter positief geladen worden t.o.v. de 
intracellulaire ruimte: er ontstaat een elektrische gradiënt die tegengesteld gericht is t.o. v de 
concentratie gradiënt. Hierdoor zal er na verloop van tijd een evenwichtssituati.e ontstaan, 
waarbij er netto geen K+ ionen meer van binnen naar buiten stromen. De membraanpotentiaal 
die bij deze situatie hoort wordt de evenwichtspotentiaal genoemd. Het aantal molekulen dat 
hiervoor verplaatst is, is chemisch niet aantoonbaar. 

Als tweede situatie wordt er een hypothetische cel beschouwd, waar in de intra- en 
extracellulaire ruimtes alleen Na+ ionen voorkomen, en waarbij de extracellulaire concentratie 
tien maal hoger is dan de intracellulaire. Ook in dit geval zal een evenwichtspotentiaal ontstaan, 
die echter tegengesteld gericht is t.o.v. de potentiaal in het vorige voorbeeld. 
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Combineren we de beide voorbeelden en voegen we nog een gegeven toe: extracelluair 
hebben we tien maal meer Na+ en tien maal minder K+ dan intracellulair, de permeabiliteit is 
voor kalium ionen vijftig maal hoger dan voor natrium ionen. (In de praktijk is de permeabiliteit 
voor kalium ionen ook werkelijk vele malen hoger dan de permeabiliteit voor natrium ionen 
[BER88].) Over de membraan is weer geen potentiaalverschil. In dit geval zullen er meer 
kalium ionen naar buiten gaan, dan natrium ionen naar binnen. Al snel zal bij een dergelijk 
verschil in permeabiliteit de situatie ontstaan, waarbij (praktisch) de evenwichtspotentiaal voor 
kalium bereikt wordt. In dit geval ondervinden de natrium ionen een meew~rkend 

potentiaalverschil, waardoor zij naar binnen blijven stromen, en uitgewisseld worden voor 
kaliumionen. Er zal nu nog steeds uitwisseling van ionen plaatsvinden, terwijl de potentiaal 
constant blijft. Als er niets aan deze situatie gedaan wordt, zal na verloop van tijd de chemische 
gradiënt langzaam worden opgelost. Doordat er echter actief ionen door de membraan 
getransporteerd worden, wordt de concentratie gradiënt in stand gehouden. Hoe dit actieve 
transport in zijn werk gaat, wordt in de volgende paragraaf behandelt. 

2.1.2.3 Actief transport van (geladen) deeltjes door de membraanwand 

Bij deze vorm van transport worden deeltjes, onafhankelijk van hun grootte, 
onafhankelijk van een elektrische of chemische gradiënt, maar afhankelijk van het 
celmetabolisme door de membraan getransporteerd. Hierbij wordt energie verbruikt: A TP wordt 
omgezet in ADP en fosforzuur. Deze transportmechanismen zijn om de volgende redenen van 
belang [STR88]: 

1. Ze regelen het celvolume en zorgen ervoor dat de intracellulaire pH en ionen concentraties 
binnen zeer nauwe grenzen blijven, 

2. Ze zorgen ervoor dat stoffen die voor de cel als brandstof of bouwsteen dienen in de cel 
geconcentreerd worden en dat giftige substanties uit de cel worden verwijderd, 

3. Ze genereren iongradiënten die van belang zijn voor de prikkelbaarheid van cellen. 

Er zal nu dieper worden ingegaan op een voor dit onderzoek relevant pomp 
mechanisme: de "Na/K-pomp". Deze pomp pompt natrium ionen de cel uit en kalium ionen de 
cel in. Met nadruk wordt hier vermeld dat het hieronder beschreven mechanisme speculatief en 
deels onbekend is [STR88]. 

Gedacht wordt dat dit pompmechanisme werkt via carriertransport. De carrier is in dit 
geval een eiwit dat zowel natrium als kalium ionen kan binden. Dit eiwit E zal dan aan de 
volgende drie condities voldoen [STR88]: 

1. Het moet een holte bevatten die groot genoeg if om kleine molukulen of ionen toe te laten, 
2. Het moet in twee conformaties kunnen bestaan: E 1 en E2, waarbij de holte in vorm E 1 open 

is naar de intracellulaire ruimte en in vorm E2 open naar de extracellulaire ruimte, 
3. In conformatie El moet de bindt Na+ zich makkelijker aan dit eiwit danK+; in conformatie 

E2 moet het tegenovergestelde gelden. 

Het mechanisme gaat als volgt in zijn werk. We beginnen in conformatie El: de holte is 
intracellulair open. Er zullen zich nu drie Na+ ionen aan deze conformatie binden, afkomstig uit 
de binnenkant van de cel [STR88]. Van het eiwitEis bekend dat het in aanwezigheid van Na+ 
en Mg2+ een fosforgroep van ATP aan zich kan binden. Er wordt dus A TP omgezet in ADP: 
energiedissipatie. Door deze defosforilatie gaat E 1 over in E2, waarbij de holte gericht wordt 
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naar de extracellulaire ruimte. E2 heeft een lage affiniteit voor natrium: extracellulair zullen de 
drie Na+ ionen nu dus vrijkomen. De fosforgroep blijft gebonden. Er zullen zich nu twee kalium 
ionen, afkomstig uit de extracellulaire vloeistof, aan de conformatie E2-P binden. Van het eiwit
complex E-P is verder bekend dat het defosforileert in aanwezigheid van K+ ionen: de 
fosforgroep zal nu dus worden losgelaten, waarna E2 weer overgaat in El, de holte weer open is 
naar de binnenkant van de cel en de twee kalium ionen intracellulair vrijkomen. Hierna kan het 
proces weer opnieuw beginnen. 

We zien dat er drie Na+ ionen de cel uit getransporteerd worden, en twee K+ naar 
binnen. Er is dus sprake van een elektrische stroom: de Na/K-pomp is elektrogeen. Ook zien we 
dat er één ATP molekuul wordt omgezet in ADP: dit levert de energie die nodig is voor dit 
transport. Per eiwit E kan ongeveer honderd maal per seconde gepompt worden. 

Het werkelijke pompmechanisme zit complexer in elkaar dan hierboven beschreven. Zo 
versnelt bijvoorbeeld A TP het loslaten van de kaliumionen. Er wordt verondersteld dat er 
vergelijkbare pompmechanismen zijn voor Na+ tegen Ca2+ (de Na/Ca-pomp), en voor Mg2+ 
tegen andere ionen. Het is bekend dat het actief transporteren van bepaalde stoffen in bepaalde 
cellen niet (direct) wordt gedreven door de defosforilatie van ATP, maar door ion gradiënten. 
Dit geldt in bepaalde dierlijke cellen bijvoorbeeld voor het transport van glucose en 
aminozuren, wat gepaard gaat met een gekoppeld transport van Na+. De Na+ gradiënt wordt in 
dit geval geleverd door de Na/K-pomp, die wel wordt gedreven door de defosforilatie van ATP. 

2.1.3 Prikkelbaarheid 

In deze paragraaf zal worden beschreven wat voor functie het hierboven beschreven 
pompmechanisme heeft. Deze functie zal blijken te liggen op het gebied van het doorgeven van 
signalen. Uit deze functie zal in paragraaf 2.1.5 worden afgeleid, dat de natrium en kalium 
concentraties zeer scherp bepaalde waardes hebben. 

Met prikkelbaarheid wordt hier bedoeld: weefsel dat op een voldoende hoge prikkel 
reageert met een specifieke verandering in elektrische membraaneigenschappen, met als gevolg 
het optreden van een zogenaamde actiepotentiaal [BER88]. Een prikkel is een kortdurende, 
relatief geringe verandering in de omgeving. De opgetreden actiepotentiaal plant zich voort over 
de membraan. Deze actiepotentiaal treedt op, als de negatieve rustpotentiaal van de membraan 
voldoende verhoogd wordt. Dit kan verscheidene oorzaken hebben: een elektrische puls, of 
bijvoorbeeld een mechanische, thermische of chemische invloed op de membraan. Aan de 
beschrijving over wat er gebeurt na het toedienen van een prikkel liggen een aantal 
veronderstellingen ten grondslag [BER88]: 

1. Prikkelbaarheid is een membraaneigenschap: verandering van de permeabiliteit van de 
membraan is het eerste gevolg na het toedienen van een prikkel, 

2. de elektrochemische processen die hierna optreden zijn in verschillende soorten weefsels 
vrijwel gelijk. 

Normaal gesproken bedraagt de rustpotentiaal van een cel ongeveer -70 mV: dit is 
ongeveer gelijk aan de kaliumevenwichtspotentiaal. Wanneer de rustpotentiaal ongeveer 5 à 10 
m V verhoogd wordt, (tot de drempelpotentiaal), is de cel geprikkeld. De membraanpotentiaal 
keert dan in ongeveer 0, 1 milliseconden om van de drempel potentiaal, die ongeveer -60 m V 
bedraagt, naar +30 mV: de actiepotentiaal. Dit heeft twee gevolgen: 
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1. Lokaal herstelt de membraan zich door repolarisatie, 
2. In de omgeving wordt de actiepotentiaal verder geleid. 

ad 1: 
Het hierboven beschreven proces gebeurt ofwel helemaal: als de drempelpotentiaal 

overschreden wordt, of er gebeurt helemaal niets. Gebleken is uit metingen dat het optreden van 
de actiepotentiaal veroorzaakt wordt door veranderingen in de permeabiliteit van de membraan 
voor bepaalde ionen: met name het iongeleidingsvermogen voor kalium en natriu~ ionen 
verandert. Het mechanisme wat hiervoor zorgt, is volledig te verklaren met de theorie van de 
poortcontrole [BER88]. Verondersteld wordt dat er een kanaal is voor de doorgang van 
uitsluitend Na+ ionen en dat dit kanaal door twee poorten wordt afgesloten: de zogenaamd~ h
en de m-poort. De h-poort gaat dicht als er een positief spanningsverschil over de membraan 
komt te staan: deze poort is dus gewoonlijk geopend, de m-poort opent als de (negatieve) 
rustpotentiaal toeneemt: deze is dus gewoonlijk gesloten. De m-poort is snel, de h-poort is 
relatief traag (sluiten duurt ongeveer één ms). Indien de rustpotentiaal (-70 mV) nu voldoende 
verhoogd wordt, zal de m-poort open gaan en zullen er Na+ ionen door de poort stromen. 
Hierdoor zal de potentiaal nog verder toenemen en de m-poort verder openen: dit proces 
versnelt zichzelf en wordt regeneratieve depolarisatie genoemd. De potentiaal neemt nu toe tot 
ongeveer +30 mV: hierdoor wordt het sluitingsmechanisme van de h-poort op gang gebracht en 
zal de natrium ionenstroom afnemen en stoppen. De membraan repolariseert nu weer door een 
versterkte uitstroom van K+ ·ionen: tot de oorspronkelijke rustpotentiaal weer wordt bereikt. 
Deze uitstroom wordt in zenuwvezels zelfs versneld doordat de permeabiliteit voor K+ ionen 
gestegen is ten gevolge van de depolarisatie. Hierdoor zal de membraanpotentiaal na afloop ook 
wat lager zijn dan de rustpotentiaal. Deze verhoogde permeabiliteit wordt verklaard door aan te 
nemen dat er ook een kalium kanaal is, dat maar door één poortmolekuul wordt afgesloten. De 
poort is (bijna) gesloten bij de rustpotentiaal, en gaat open als de potentiaal toeneemt. 

Doordat de h-poort veel trager is dan de m-poort, wordt voorkomen dat het proces 
zichzelf in stand houdt. Netto is er dus natrium de cel ingestroomd en kalium de cel uit, 
elektrisch is er niets veranderd. De Na/K-pomp zal er nu voor zorgen dat de oorspronkelijke 
concentraties weer hersteld worden. Uit metingen is gebleken dat deze concentratie verandering 
slechts zeer gering is: indien de Na/K-pomp geblokkeerd wordt is bij een bepaalde zenuwvezel 
gemeten dat er 300 000 actiepotentialen kunnen worden opgewekt voordat de natrium en 
kalium concentraties dusdanig zijn veranderd dat dit niet meer kan. 

ad2: 
Nadat er op één plaats op de membraan een prikkel is opgewekt, zal deze zich uitbreiden 

naar de omgeving. We kunnen twee soorten van prikkelgeleiding onderscheiden: passieve en 
actieve prikkelgeleiding. Bij passieve geleiding gaat het om de elektromagneti3che 
voortplanting van een spanningsverandering over de membraan, waarbij deze 
spanningsverandering te laag is om een actiepotentiaal op te wekken. 

Met actieve geleiding wordt de voortplanting van een actiepotentiaal bedoeld. In 
tegenstelling tot passieve voortgeleiding treedt hierbij geen spanningsverlies op. Dit gaat als 
volgt in zijn werk. Indien ergens een actiepotentiaal ontstaat, zal op die plaats de spanning 
omkeren van -70 nam 30 m V, waardoor er een spanningsverschil ontstaat met het aangrenzende 
deel van de membraan. Hierdoor zullen tussen de geprikkelde en de aangrenzende plaats, 
passieve kringstromen gaan lopen, waardoor in de aangrenzende plaats de drempelwaarde wordt 
overschreden, en ook daar een actiepotentiaal ontstaat. De actiepotentiaal zal zich zo naar alle 
plaatsen over de membraan uitbreiden. Ook hier voorkomt de traagheid van de h-poort dat een 
actiepotentiaal kan worden opgewekt op een plaats die al geprikkeld is. De snelheid van 
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voortgeleiding van een potentiaalverandering is voor passieve voortgeleiding gelijk aan de 
lichtsnelheid; bij actieve voortgeleiding varieert hij van ongeveer 1 rnls in gewone zenuw en 
spiervezels, tot ongeveer 100 mis in speciale zenuwvezels. 

Tussen de cellen kan onderling prikkeloverdracht plaatsvinden. Dit kan via directe 
transmissie (ook wel elektrische transmissie genoemd), en via indirecte ofwel chemische 
transmissie. 

De directe transmissie vindt plaats door middel van de zogenaamde nexus-verb.inding. 
Deze verbinding verbindt het cytosol van de ene cel met het cytosol van een aangrenzende cel. 
Kleinere stoffen (bijv. ionen) kunnen er doorheen stromen. De doorgifte van een prikkel 
geschiedt via vrije uitwisseling van kalium ionen, die door naar de naburige cel te stromen 
zorgen dat daar ladingsverandering, dus potentiaalverandering plaatsvindt, waardoor de cel 
geprikkeld wordt, en er een actiepotentiaal optreedt. Het is bekend dat indien de concentratie 
van Ca2+ of W intercellulair toeneemt, het geleidingsvermogen van deze verbinding afneemt, of 
zelfs (vrijwel) nuf wordt. Hierdoor kunnen naburige cellen van een beschadigde cel worden 
afgeschermd. Deze vorm van transmissie vindt bij de mens maar op een paar plaatsen plaats: 
onder andere in de hartspier. 

Indirecte transmissie vindt plaats via een overdrachtsstof: de transmittersubstantie. Deze 
stof wordt meestal van tevoren, in de rustfase van de cel, gevormd en opgeslagen in kleine 
blaasjes of korrels. Als de cel wordt geactiveerd, wordt er vervolgens voldoende van deze 
transmittersubstantie vrijgemaakt, die kan inwerken op de te activeren cel. Doordat de 
membraan van waaruit de transmitter vrijkomt gewoonlijk zelf niet gevoelig is voor deze stof, 
wordt voorkomen de cel zichzelf activeert. Er wordt aangenomen dat de inwerking plaatsvindt 
op de zogenaamde receptoren: dit zijn specifieke, chemische groepen in de membraan die 
gevoelig zijn voor de transmitter. Nadat de transmitter is ingewerkt, wordt hij in vaak zeer korte 
tijd onwerkzaam gemaakt. 

2.1.4 Beweging. 

In de voorafgaande paragrafen is de rol die kalium en natrium spelen in de cellen aan 
bod gekomen. In deze paragraaf zal worden ingegaan op de functie die calcium in hartcellen 
vervult. Deze functie wordt vervult bij de beweging. 

We beperken ons tot het bewegingstype contractie, zoals dit plaats vindt in 
dwarsgestreept spierweefsel. (Hier vallen de hartspier en de skeletspieren onder.) Bij contractie 
oefent een cel in een bepaalde richting een trekkracht uit: hierbij verandert het celvolume niet, 
de dikte neemt toe en de lengte neemt af. Indien we een hartspier in detail bekijken (zie figuur 
2.4), dan zien we dat deze is opgebouwd uit sarcomeren, die weer zijn opgebouwd uit actine en 
myosine eiwitmolekulen. 

Aan dit myosine eiwit zitten een aantal uitstekende koppen vast. Deze koppen kunnen 
knikken. De contractie gaat nu als volgt in zijn werk: de koppen van de myosine vormen een 
chemische verbinding met het actine. Vervolgens knikken deze koppen, waardoor de twee 
eiwitten iets over elkaar schuiven. (Er treedt een verkorting van ongeveer één procent van het 
sarcomeer op). Nadat de koppen geknikt zijn, verbreekt de chemische verbinding, nemen de 
koppen hun oorspronkelijke stand weer aan, en gaan een nieuwe chemische verbinding met het 
actine aan. Hierna kunnen de koppen weer knikken, loslaten etc., zodat uiteindelijk het 
sarcomeer tot ongeveer de helft van zijn oorspronkelijke lengte kan inkrimpen. Er wordt 
aangenomen dat dit alles op de volgende wijze chemisch in zijn werk gaat [BER88]. Het actine 
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eiwit is 'verontreinigd' met troponine en tropomyosine. Deze stoffen onderdrukken de binding 
van de myosine koppen aan actine. Indien er Ca2

+ met de eiwitten in aanraking komt, dan zal dit 
zich binden aan troponine. Hierdoor wordt het actine in staat gesteld zich te binden aan 
myosine. Hierbij wordt ATP omgezet in ADP: energiedissipatie. De koppen van de actine 
binden nu, knikken, laten weer los etc.: er treedt contractie op. Bij elke vorming en loslating van 
een verbinding wordt ATP gesplitst. Uiteindelijk, als de spier weer ontspannen wordt, wordt het 
calcium actief uit de spier gepompt en zullen de bindingen weer verbroken worden. Ook bij 
deze relaxatie wordt weer ATP omgezet. De Ca2

+ ionen kunnen op twee manieren de sarcomeer 
bereiken. In de eerste plaats zitten er instulpingen in de plasmamembraan: de zogenaamde T
tubuli. Deze T-tubuli bevatten extracellulaire vloeistof: dus een hogere calciumconcentratie. 
Aangenomen wordt dat tijdens de actiepotentiaal er een Ca2

+ influx optreedt, die voor contractie 
zorgt. De tweede mogelijkheid om calcium naar de sarcomeer te krijgen is via het zogenaamde 
sarcoplasmatisch reticulwn. Dit zijn dunne buisje die om de sarcomeer heen liggen en die in 
contact staan met de T -tubuli. Ze kunnen onder splitsing van ATP calcium opnemen en passief 
weer loslaten. 

spier 
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figuur 2.4: de structuur van een hartspier [BER88] 

Er zal nu iets vermeld worden over de werking van het hart als pomp. In figuur 2.5 staat 
schematisch het hart en de bloedsomloop door het menselijk lichaam weergegeven. 
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figuur 2.5: schematische voorstelling van de bloedsomloop. 

Het hart draagt er zorg voor dat zuurstofann bloed afkomstig uit de venen door het 
rechterdeel van het hart eerst door de longen wordt gepompt, alwaar zuurstof wordt opgenomen. 
Vervolgens wordt dit zuurstofrijke bloed via het linkerdeel van het hart, via de aorta naar de rest 
van het menselijk lichaam gepompt, en in serie hieraan door het hart zelf; door de kransvaten. 
Deze bloedsomloop door de kransvaten zorgt ervoor dat het hart voorzien wordt van benodigde 
stoffen, waardoor het kan blijven kloppen. 

De hartspier is een uit zichzelf werkzame spier. De cellen in de hartspier zijn ongeveer 
100 J.lm lang en 10 tot 20 Jlm breed. Ze liggen in bundels achter elkaar, waartussen veel 
vertakkingen voorkomen. De cellen zijn zowel in één bundel als via de vertakkingen met elkaar 
gekoppeld via nexus-verbindingen. 

18 



2.1 Fysiologie 

2.1.5 metingen aan gezond weefsel 

In deze paragraaf zullen voorspellingen worden gedaan, over wat voor 
celconcentraties er te verwachten zijn bij de metingen aan gezond hartweefseL Voor de ionen 
Na+, K+ en Ca2+ kunnen we het volgende voorspellen. 
• De elementconcentraties voor Na+ en K+ zijn rechthoekig verdeeld. Hiermee wordt 

bedoeld dat zowel intracellulair als extracellulair deze concentraties een scherp bepaalde, 
vaste waarde hebben. Dit kan via de volgende redenering worden afgeleid. De hartcellen 
geleiden elektrische prikkels voort over het hart via de nexus-verbindingen. Dit gebeurt 
door het variëren van de chemische gradiënt voor Na+ en K+. Deze geleiding is alleen 
mogelijk als alle cellen dezelfde potentiaal hebben: er wordt immers . een 
potentiaalverandering doorgegeven. De potentiaal komt tot stand door verschillen in de 
ionconcentraties tussen de intracellulaire en de extracellulaire vloeistof. Aangezien de 
extracellulaire_ vloeistof overal gelijk van samenstelling is, zullen de intracellulaire 
concentraties voor alle cellen gelijk moeten zijn. Bij het optreden van een actiepotentiaal 
verandert de chemische concentratie weliswaar iets, echter: dit is chemisch niet 
aantoonbaar! 

• Ook de Ca2+ concentratie zal rechthoekig verdeeld zijn. In paragraaf 2.14 is beschreven dat 
de mate van contractie van een cel afhankelijk is van de interne calcium concentratie. Ook 
deze zal dus door pompmechanismen op een vaste, constante waarde worden gehouden. 
Behalve uiteraard als de cel contraheert. Hierbij geldt weer hetzelfde als voor natrium en 
kalium: de concentratieverandering van het calcium zal te gering zijn om te kunnen 
worden aangetoond met de microbundelexperimenten. 

Voor de overige elementen die bij dit onderzoek geanalyseerd zijn, wordt binnen deze 
groep aangenomen dat ook deze een rechthoekige verdeling vertonen. In principe is hier niets 
over bekend. De elementanalyses zullen hierover uitsluitsel moeten gaan geven. Van de 
verschillende elementen zijn de volgen literatuurwaardes bekend voor de intracellulaire 
concentraties in ppm (mg element/ kg gedroogd weefsel). 

Tabel2.1 concentraties van enkele elementen in intracellulaire ruimte (in mg element/ kg 
gedroogd weefsel. Deze concentraties zijn verkregen door de concentraties in 
nat weefsel (zoals die worden gegeven in [BER88] en [GE/81]) te 
vermenigvuldigen met 0,3: de fractie die overblijft na drogen. 

Element intracellulair (mglkg) 
Na 770 
Mg 1600 
p 10000 
Cl 470 
K 18 200 
Ca <0,1 

Er wordt nu kort iets vermeld, over de overige elementen die bij dit onderzoek 
geanalyseerd worden. Voor de duidelijk wordt hier vooraf vermeld, welke elementen als vrij ion 
voorkomen, en welke in gebonden toestand. Als vrij ion komen voor: Na+, Mg+, er, K+ en 
Ca2+. Fosfor komt voor in gebonden toestand. Het komt voor in fosfaten, die als vrij ion te 
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beschouwen zijn, en het komt voor in grotere moleculen. Zwavel en ijzer komen alleen voor in 
gebonden toestand. 

Chloor Over dit element zijn moeilijk uitspraken te doen. In de scheikunde staat dit element 
bekend als een zogenaamd tegenion. Dit houdt in, dat bij de diffusie van een ander 
(positief) geladen deeltje door bijvoorbeeld de membraan, dat chloor 
meetransporteert, om de elektrische neutraliteit te waarborgen. Uit paragraaf 2.1.2.3 
volgt echter, dat als bijvoorbeeld natrium door de membraan diffundeert, dat _kalium 
dan als tegenion fungeert. Vandaar dat er over chloor hier geen voorspellingen 
worden gedaan. 

Fosfor Dit element komt o.a. voor in ATP en ADP, in de membraan en in het DNA. Het zal 
zich voornamelijk in de cel bevinden. Verwacht wordt binnen deze groep dat het 
fosfor de cel pas zal kunnen verlaten, op het moment dat de membraan stuk is 
gegaan. 

Zwavel Dit element komt in gebonden toestand voor, met name in de eiwitten. Ook voor 
zwavel geldt dat dit de cel pas zal kunnen verlaten, op het moment dat de membraan 
stuk is gegaan. Van dit element zijn (nog) geen literatuurwaarden gevonden. 

IJzer Dit element komt zowel binnen als buiten de cel voor. Het komt onder andere voor 
in myoglobine (in de cel) en in hemoglobine (buiten de cel) [BER88]. Het enige wat 
voor dit element van belang is, is dat bij de experimenten het hart geperfundeert 
wordt met een vloeistof waarin zich géén ijzer bevindt, terwijl het hart bij een in 
leven zijnde rat geperfundeert wordt met bloed: waarin wel ijzer zit. We verwachten 
dan ook bij de experimenten een afname van de ijzerconcentratie te vinden ten 
opzichte van gezond weefsel dat geanalyseerd wordt. 

2.1.6 Ischemie 

In de vorige paragraaf is met name aan bod gekomen, wat voor elementconcentraties te 
verwachten zijn in gezond weefsel. In deze paragraaf en de volgende, zal worden toegelicht wat 
er te verwachten is bij de gedane hartschade experimenten. . 

Indien de bloedstroom door de hartspier al dan niet kunstmatig wordt stopgezet, wordt 
een toestand bereikt die ischemie wordt genoemd, en waarbij waarschijnlijk het volgende 
gebeurt. Allereerst zullen actieve processen in de cel snel ophouden: het aanwezige A TP wordt 
nog verbruikt, maar er kan geen nieuw ATP meer worden aangemaakt. De passieve processen 
blijven gewoon doorgaan. Hierdoor zal er geen calcium meer uit de cellen worden afgevoerd. In 
2.1.2.2 hebben we gezien dat de extracellulaire calciumconcentratie veel hoger is dan de 

. intracellulaire, er zal nu dus (te) veel calcium passief de cel in kunnen stromen. Het is bekend 
dat dit extra calcium zich zal verzamelen in de mitochondria [KAT90]. De spieren in de cel 
zullen ondanks deze verhoogde hoeveelheid calcium niet kunnen samentrekken, omdat er geen 
ATP aanwezig is. De nexus-verbindingen zullen ook worden afgesloten door het teveel aan 
calcium. Dit heeft een beschermende werking: immers als een cel nu dood gaat, blijft hij 
geïsoleerd van de andere cellen. Ook zal natrium de cel in kunnen diffunderen, en zullen kalium 
en enigszins magnesium de cel uit diffunderen. Na een langdurige toestand van ischemie 
(ongeveer één à drie kwartier) zal de celmembraan beschadigen. Bekend is dat pas dan het 
magnesium, zwavel en fosfor weg kunnen stromen. 

Al deze gebeurtenissen zullen de cel pas goed kunnen beschadigen, indien na een tijdje 
er wel weer bloed door het hart gaat stromen. Dit wordt reperfusie genoemd. De ATP synthese 
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zal nu weer langzaam op gang komen. Dit A TP zorgt ervoor dat de cel nu wel kan 
samentrekken: indien er "te veel" ATP en calcium is zal de cel zichzelf letterlijk kapot trekken. 
Bekend is dat na een toestand van ongeveer drie kwartier ischemie, circa dertig procent van de 
cellen na de reperfusie dusdanig zwaar beschadigd is, dat de celmembraan stuk is gegaan 
[NIE96]. Onbekend is nog of deze cellen in klusters bij elkaar liggen, of dat het om geïsoleerde 
cellen gaat. Voor zowel de ischemie als de reperfusie experimenten, kunnen we dus niet op 
voorhand vermelden hoe de elementconcentraties voor de verschilldende elementen binnen een 
meetgebied van 120 bij 120 Jlm verdeelt zijn. 

2.1.7 Calciumparadox 

Het is bekend dat indien de kransvaten nog wel doorstroomd worden met bloed (of 
een perfusie vloe~stof), waarin géén calcium zit, dat er dan nog veel sneller en veel meer 
cellen kapot gaan [KAT90]. Deze toestand wordt calciumparadox genoemd. In dit geval kan 
er nog wel gewoon ATP worden aangemaakt, het hart kan echter niet meer kloppen door het 
tekort aan extracellulair calcium. De nexus-verbindingen zullen in dit geval ook niet kunnen 
worden afgesloten om de cellen van elkaar te beschermen. Indien na een tijdje (tien minuten 
is al voldoende), wel weer een calciumhoudende vloeistof het hart doorstroomt, zal de cel 
pogen zoveel mogelijk calcium binnen te halen, en zichzelf stuktrekken. Van het geval van 
tien minuten calciumparadox is bekend dat (vrijwel) honderd procent van de cellen, na het 
weer perfunderen met een calciumhoudende vloeistof, is afgestorven. Bij de toestanden 
omgeschreven in paragraaf 2.1.6 en 2.1. 7 treedt de ergste schade en de grootste hoeveelheid 
celdood dus niet op bij de toestand van ischemie respectievelijk perfusie met een 
calciumarme vloeistof, maar pas ná de reperfusie. 

Samenvattend kunnen we over de heterogeniteit voor verschillende experimenten het 
volgende voorspellen. Bij de analyse van weefsel dat afkomstig is uit gezonde harten, wordt 
een homogene verdeling van elementconcentraties over de cellen verwacht. Bij de analyse 
van ischemie/reperfusie weefsel, worden heterogeniteiten verwacht. Deze heterogeniteiten, 
worden het sterkst verwacht bij de reperfusie experimenten, aangezien bekend is dat in 
dergelijk weefsel zich nog zowel gezonde als beschadigde cellen bevinden. Over weefsel 
afkomstig van calciumparadox experimenten, valt moeilijk een uitspraak te doen. Bekend is 
dat hiervan alle cellen beschadigd zijn. In hoeverre hierbij de verschillende cellen onderling 
verschillen in elementconcentraties, zal uit het onderzoek moeten gaan blijken. 
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2.2 Elementanalyse 

In deze paragraaf zal de gebruikte nucleaire elementanalyse-techniek besproken 
worden. In paragraaf 2.2.1 komt eerst de analyse-techniek PIXE aan bod. Er zal worden 
uitgelegd, dat voor het kunnen uitvoeren van een PIXE experiment, de zogenaamde 
massadikte van het preparaat waarop PIXE bedreven wordt, bekend dient te zijn. Deze 
massadikte wordt met zogenaamde NBS en NFS experimenten bepaald. Deze- zullen 
beschreven worden in paragraaf 2.2.2. 

2.2.1 PIXE 

Bij Partiele Induced X-ray Emission (PIXE) wordt een preparaat in de bundel van een 
deeltjes versneller geplaatst en beschoten met protonen, a-deeltjes, of nog zwaardere ionen. 
Het is bekend dat de kans dat er hierbij een elektron uit de K-schil van een element in het 
sample wordt gestoten, maximaal is als de snelheid van de projectielen gelijk is aan de Bohr
snelheid van dit elektron [NUC95]. Deze kans is een functie van de energie van het projectiel 
en wordt aangeduid met Oz,Kion: de ionisatie werkzame doorsnede om uit de K-schil van een 
element Z een elektron te stoten. Deze kans is dus voor ieder element Z verschillend. We zijn 
bij dit onderzoek geïnteresseerd in elementen met Z tussen 11 en 26, hierbij is Oz,Kion 
optimaal bij het beschieten met protonen als de kinetische energie van die protonen ongeveer 
3 Me V bedraagt. Voor met name een iets zwaarder element als koper (Z=29), wordt deze 
kans te laag om nog een betrouwbare elementanalyse uit te kunnen voeren. 

Zeer korte tijd nadat een elektron uitdeK-schil is gestoten (ongeveer 10-17 sec), vult 
een elekton uit één van de hoger gelegen schillen deze vacature op. De energie die hierbij 
vrijkomt wordt ófwel gebruikt om een elektron gelegen in een hogere schil uit te stoten: de 
zogenaamde Auger-elektronen, óf de energie komt vrij in de vorm van voor het element 
karakteristieke Röntgenquanten. De Röntgenenergieën worden gemeten met een 
Röntgendetector. Hierbij geeft de energie van de quanten aan van welk element de straling 
afkomstig is, het aantal keren dat dezelfde karakteristieke energie gedetecteerd wordt, is een 
maat voor de hoeveelheid vrijgekomen karakteristieke Röntgenquanten. Dit aantal 
Röntgenquanten is weer een maat voor de hoeveelheid waarmee een bepaald element in het 
preparaat voorkomt. De fractie van de gedeëxiteerde electronen dat een Röntgenquant 
uitzend, wordt aangeduid met Wz,Ka: de fluorescentie opbrengst. Met formule 2.1, de 
algemene PIXE-formule voor dikke preparaten, kan de concentratie van een element in het 
preparaat bepaald worden [MUN94]: 
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E . 
N (1) b n P,jinal T (E )CJ'/On (E ) 

Y (Z) = C Av Z,K Z,Ka N ê(E )T (E )- I s P Z,K p dE 
Ka Z Mz p Ka abs Ka 4Jr Ep,o S(EP) P [2.1] 

met hierin: 
YKa Aantal getelde Ka1 Röntgenquanten afkomstig van het element Z. 
cz Concentratie van het elementZin het preparaat (gig). 
Nav Het getal van Avogadro (=6,022·Hf23 deeltjes per mol). 
Wz.K Fluorescentie opbrengst voor K Röntgenquanten van het element Z. 
bz.Ka "Branching ratio" ofwel vertakkingsverhouding: de fractie van de electronen die 

Ep 
Ep.O 

Ep,final 
Ts(Ep) 
Oz.Kwn( Ep) 

s 

terugvalt via de Ka lijn. 
Atoommassa van het element Z ( g/mol). 
Het totaal aantal projectielen dat op het preparaat valt. 
Detec~or efficiëntie voor Röntgenquanten met een energie EKa· 
Transmissiecoëfficiënt voor Röntgenquanten met energie EKCX> die door een 
(eventuele) absorbertussen het preparaat en de detector gaan. 
Ruimtehoek van de Röntgendetector ( sr ). 
Energie van de projectielent (Me V). 
Energie waarmee de projectielen op het preparaat vallen (Me V). 
Energie waarmee de projectielen het preperaat weer uitkomen (Me V). 
Transmissiecoëfficiënt voor Röntgenquanten met energie Ep door het preparaat. 
Ionisatie werkzame doorsnede om uit de K-schil van een elementZeen electron te 
stoten ( cm2 

). 

"Mass Stopping Power": het energieverlies van de projectielen in het preparaat 
(MeV·g-1 ·cm2

): 

met: p 
dEP 

dx 

1 dEP 
S(E )=-

P p dx 

Dichtheid van het preparaat ( g/cm3 
). 

[2.2] 

Afname van de protonenergie per lengte-eenheid (Me V/cm). 

In de praktijk kunnen, indien bekend is uit welke matrix-elementen het preparaat is 
opgebouwd, de volgende grootheden in de literatuur worden opgezocht: 
Nav. Wz,Ktt. bz,Kcx. Mz, Oz,Kion, sen p. 

De volgende grootheden moeten experimenteel bekend zijn bij een PIXE meting: 
E(EKa),Tabs(EKa) en Ep,O· 

De energie Ep,final waarmee de projectielen het preparaat verlaten kan uit de "Mass Stopping 
Power" berekend worden: 

1 Met Ka Röntgenquanten worden de quanten aangeduid, die vrijkomen als er een elektron uit deL
schil deëxiteert naar de K-schil. Zo worden met K~ Röntgenquanten de quanten aangeduid, die vrijkomen bij de 
deëxitatie van de M naardeK-schil [NUC95]. De formule blijft overigens ook geldig als Ka overal bijvoorbeeld 
door K~ wordt vervangen. 
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[2.3] 

met: 
t de totale dikte van het preparaat (cm). 

-
Deze dikte t, wordt in de praktijk bij biologische preparaten gewoonlijk bepaald via NBS en 
NFS experimenten: zie paragraaf 2.2.2. 

Met deze dikte kan ook de termTs uit [2.1] gevonden worden via de volgendè formule: 

T = exp[...: J.L ·_i!!_] 
" p cose 

[2.4] 

met: 
IJ/p Massa absorptie coëfficiënt in het preparaat [cm2/g]. Deze is bekend uit de literatuur. 
8 Hoek tussen de normaal op het sample en de richting naar de detector. 
pt Dit.kan geïnterpreteerd worden als de oppervlakte massadichtheid van het preparaat 

( g!cm2 
). Deze grootheid zal in de rest van het verslag worden aangeduid met de term 

massadikte. 

De grootheid Q uit [2.1] kan bepaald worden via een ijkexperiment. Dit gebeurd in het 
cyclotron in Eindhoven door een PIXE meting aan een polycarbonaat folie, waarop een laagje 
nikkel is gedampt. De massadikte en de nikkel concentratie van dit folie zijn bekend. 

Tijdens een PIXE experiment wordt een spectrum (zie figuur 2.2.1) van 
Röntgenenergieën gemeten, en de opgeschoten lading, waaruit het aantal opgeschoten 
projectielen te bepalen is. Uit dit spectrum kunnen voor de verschillende elementen het aantal 
gedetecteerde Röntgenquanten worden bepaald. Uiteindelijk kan zo met vergelijking [2.1] Cz, 
de concentratie van een element, worden bepaald. 

Over een aantal grootheden dient nog wat meer vermeld te worden. De matrix 
elementen bepalen de mass stopping power S en de transmissiecoëfficient T s voor 
Röntgenquanten door het preparaat. Over het algemeen geldt dat elementen met een 
concentratie cz<0,5% geen significante bijdrage hieraan leveren. Vandaar dat alle elementen 
met een concentratie cz>0.5% worden beschouwd als matrix elementen. 
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Figuur 2.2.1: Röntgenspectrum, waarin verschillende karakteristieke pieken en een 
achtergrond zichtbaar zijn [BRA96] 

Indien de matrix elementen bekend zijn, kan de totale mass stopping power S 
berekend worden door de individuele mass stopping powers Si voor de verschillende 
elementen bij elkaar op te tellen via de regel van Bragg: 

[2.5] 

met hierin: 
Ci Gewichtsfracties van de verschillende elementen. 

PIXE wordt over het algemeen niet gebruikt om concentraties uit te rekenen voor 
elementen met een atoomgetal Z<11. Dit heeft twee oorzaken: 

a. De fluorescentie opbrengst Wz,Ka heeft voor die elementen een lage waarde, 
b. De laag-energetische Röntgenquanten die vrijkomen van deze elementen zijn nog maar 

moelijk te detecteren: de detector efficiency is hiervoor te laag. 

Bij een biologisch preparaat zijn de matrix elementen C,N,O en H (allen met Z<ll). Vandaar 
dat PIXE niet gebruikt kan worden om de massadikte van een biologisch preparaat te bepalen. 
(Zie paragraaf 2.2.2). 

Onder bepaalde condities kan formule [2.1] voor dunne samples vereenvoudigd 
worden: 

a. Het energieverlies in het preparaat is verwaarloosbaar, waardoor Oz,Kion(Ep)=constant. 
b. De absorptie van Röntgenstraling in het preparaat is verwaarloosbaar: T s= 1 

In dit geval reduceert formule [2.1] tot de PIXE formule voor dunne preparaten, waarmee 
de concentratie Cz (g/g) van een preparaat bepaald kan worden: 
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N m ·b n 
Y (z) 

Av Z,K Z.Ka ion =c ·pt·a ·N ·E(E )·T (E )·-
Ka Z M Z,K p Ka abs Ka 41l" 

z 
[2.6] 

In een PIXE spectrum is onder de pieken van de Röntgenquanten, ook een 
achtergrond zichtbaar. We zeggen dat een fotopiek op deze achtergrond te detecteren is, als 
het aantal counts binnen de volledige breedte bij halve hoogte (FWHM: Pull Width at Half 
Maximum) van de piek, hoger is dan drie maal de standaardafwijking van de achtergrond 
onder de piek. PIXE heeft typisch een bijzonder lage detectie limiet in vergelijking met 
andere detectietechnieken zoals bijvoorbeeld EPMA (Electron Probe Micro Analysis). In 
figuur 2.2.1 is te zien dat de achtergrond een aanzienlijk deel van het spectrum uitmaakt. 
Deze achtergrond wordt veroorzaakt door zowel experimentele als fundamentele aspecten. De 
experimentele bijdragen zijn bij een goede experimentele opzet verwaarloosbaar ten opzichte 
van de fundamentele bijdragen. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de experimentele bijdragen wordt hier 
verwezen naar [BRA96] en [KRU92]. De fundamentele achtergrond is op te splitsen in vier 
bijdragen: 
• Secondary Elektron Bremsstrahlung (SEB), 
• Quasi Pree Elektron Bremsstrahlung (QFEB), 
• Atomie Bremsstrahlung (AB) en 
• Primary Bremsstrahlung (PB). 

De belangrijkste bijdrage wordt voor PIXE experimenten geleverd door de SEB. 
Bremsstrahlung of remstralling wordt veroorzaakt door het afremmen of versnellen van 
geladen deeltjes in een Coulombveld [JOH88]. De intensiteit ervan is omgekeerd evenredig 
met de massa van het veroorzakende deeltje. Bij een PIXE experiment waarbij 3 Me V 
protonen op een biologisch preparaat geschoten worden, zal er zowel primaire remstraling 
zijn (PB) van de protonen als secundaire remstraling (SEB) van de elektronen die door de 
hoogenergetische protonen geëmitteerd zijn. Doordat de massa van een proton 1836 maal 
groter is dan de massa van een elektron, is in dit geval de bijdrage van de PB te verwaarlozen 
ten opzichte van die van de SEB. Voor een meer uitgebreidere beschrijving over de 
fundamentele achtergrond, wordt verwezen naar [KRU92]. 

De piekvorm die wordt waargenomen in het Röntgenspectrum kan in eerste orde 
benadering voor elementen met een atoomnummer kleiner dan 50 beschreven worden als een 
Gaussische verdeling [BRA96]. Uit de statistiek volgt dan dat bij het meten van N fotonen 
met een bepaalde energie, de standaarddeviatie gelijk is aan --.IN [NUC95]. Voor de 
detectielimiet geldt nu zoals eerder gedefinieerd: 

~a (Z) ~ 3-JY:; 

met: 
Y bg aantal counts in de achtergrond, in de FWHM van de piek. 

Met dit criterium is door [JOH88] het verband afgeleid tussen de detectielimiet per 
element en de protonenergie: zie figuur 2.2.2. 
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figuur 2.2.2: detectielimiet voor dunne biologische preparaten als functie van het 
atoomnummer [JOH88] 

We zijn bij dit onderzoek met name geïnteresseerd in de elementen Na, Mg, P, S, Cl, 
K, Ca en Fe. Uit figuur 2.2.2 blijkt dat voor deze elementen de detectielimiet toeneemt bij 
toenemende energie van de bundel. Hieruit blijkt dat we een zo laag mogelijke energie voor 
de bundel moeten gebruiken. De minimaal meest redelijke energie voor het gebruikte 
cyclotron is 3 Me V: deze wordt nu dus om twee redenen gekozen: 

1. Oz,Kion(Ep) is dan zo optimaal mogelijk 
2. de detectielimiet is dan zo optimaal mogelijk. 

2.2.2 NFS en NBS 

In de vorige paragraaf is beschreven hoe PIXE gewoonlijk gebruikt wordt om element 
concentraties te bepalen voor elementen met een atoomnummer Z'è.11. In deze paragraaf 
wordt beschreven hoe de concentratie te bepalen is voor elementen met een lager 
atoomnummer: dit gebeurt met Nuclear Forward Scattering (NFS)~oor waterstof, en met 
Nuclear Backscattering (NBS) overige elementen. Deze technieken· worden respectievelijk 
ook wel Rutherford Forward/Backscattering genoemd. Ze worden bij dit onderzoek gebruikt 
om de massadikte te bepalen van de matrixelementen in biologisch weefsel. 

Bij deze twee elementanalyse technieken wordt de kinetische energie gemeten van 
projectielen (protonen), die op een preparaat geschoten worden en daarna vooruit- of 
terugverstrooien: NFS respectievelijk NBS. De energie waarmee ze verstrooien is, als 
gemeten wordt onder een vaste hoek 8, een maat voor de massa van het atoom waar het 
proton op verstrooid is: dit verband wordt beschreven met de kinematische factor Ke: de 
verhouding van de energie voor en na de botsing [NUC95]: 

K = E 1 = (~1- J1. 2 
sin

2
(8) + J.Lcos(8) )

2 

e Eo 1 + J1 

mp 
met J1 = Mz , J1.~1 [2.7] 

Met: 
E1 Energie van het proton na de botsing (Me V). 
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E0 Energie van het proton voor de botsing (Me V). 
8 Hoek waaronder het proton verstrooid wordt t.o.v. de inkomende bundel (rad): 

8 < 90°: NFS, 
8 > 90°: NBS. 

mp Massa van het proton (g/mol). 
Mz Atoommassa van het element Z ( g/mol). 

Uit formule [2.7] volgt dat als Mz toeneemt de kinematische factor toeneemt (dus 
dichter in de buurt van 1 komt te liggen), ofwel dat Er dichter in de buurt van E0 komt te 
liggen. Dit betekent dat een proton dat verstrooid wordt aan een zwaarder element, minder 
energie zal verliezen, dan een proton dat verstrooid wordt aan een lichter element, hetgeen 
begrijpelijk is. In het spectrum zijn daardoor zwaardere elementen verder rechts te vinden: zie 
figuur [2.2.3]. 
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figuur 2.2.3: Een NBS (A) en een NFS (B) spectrum, zoals die zijn gemeten aan 
hartweefsel[B]ûq96] 

In deze figuur is te verifiëren dat de achtergrond onder een piek in een NFS/NBS 
spectrum, verwaarloosbaar is ten opzichte van de piekinhoud. 

Een proton zal nooit terugverstrooid kunnen worden aan een element dat even zwaar 
is als hijzelf. Dit volg ook uit formule [2.8]: als J..L=l (een proton dat verstrooid wordt op 
waterstof), wordt de kinematische factor: 

I cos el + cos e 
Ke = 2 

Omdat lcosel voor 90°~8~270° gelijk is aan -cose, is Ke,M in dat geval gelijk aan nul, 
ofwel de energie van het terugverstrooide deeltje is nul. Vandaar dat NBS ook niet gebruikt 
kan worden om de waterstof concentratie in een preparaat te bepalen: in dat geval zal NFS 
gebruikt moeten worden. 

Op de volgende wijze kan de massadikte pt bepaald worden uit NFS of NBS spectra. 
Voor het aantal counts in een piek geldt: 
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Met: 
YNFSINBs(Z) 

Cz 
Mz 
pt 
Np 
[JNFSINBS 

da 

dO. 

2.2 Elementanalyse 

[2.8] 

Aantal gedetecteerde protonen die voorwaarts of achterwaarts verstrooid zijn 
aan een.element Z. 
Massafractie van het elementZin het preparaat (gig). 
Atoommassa van het element Z (g/mol)~ 
Totale massadikte van het preparaat ( g/cm2 

). 

Aantal protonen dat op het preparaat is geschoten. 
Ruimtehoek van respectievelijk de voorwaartse en achterwaartse detector ( sr ). 

Differentiële werkzame doorsnede ( cm2 /sr ). Dit is de kans per eenheid van 

ruimtehoek dat een inkomend proton wordt verstrooid binnen een ruimtehoek
elementdf.J. 

Omdat er in dit onderzoek gewerkt wordt met 3 Me V protonen, moet voor de 
differentiële werkzame doorsnede de niet-Rutherford-werkzame-doorsnede genomen worden, 
omdat bij deze proton energie de protonen de kern van het element zo dicht naderen, dat ook 
kernkrachten een rol gaan spelen. De niet-Rutherford-werkzame-doorsnede is (gelukkig) 
bekend uit de literatuur. Verder is Mz bekend uit de literatuur, Np en Y worden gemeten, Q 

wordt bepaald uit een ijkmeting aan het zelfde nikkelpreparaat als waaraan PIXE geijkt 
wordt. Zowel de concentratie cz als de totale massadikte pt zijn in de praktijk in het cyclotron 
Eindhoven bij biologisch weefsel onbekend. Dit wordt op de volgende wijze opgelost. Voor 
de massafracties Cz worden de volgende waardes aangenomen [JAC94]: 

• cH = 2%, (deze wordt verder niet meer gebruikt), 
• cc= 65%, 
• cN= 15% en 
• co= 18%. 

Om uit aantal counts Y(Z) in een geïsoleerde NFS/NBS piek de massadikte voor 
alleen het desbetreffende element te bepalen kan formule 2.9 gebruikt worden, waarbij Cz 
gelijk aan één wordt genomen. De totale massadikte kan worden bepaald, door de individuele 
massadiktes voor de verschillende matrixelementen bij elkaar op te tellen. 

In de praktijk overlappen de pieken koolstof, stikstof en zuurstof in het NBS 
spectrum. Uit het totale aantal counts van deze drie overlappende pieken kan met de volgende 
formule de massadikte voor één van deze drie elementen bepaald worden: 

[2.10] 

met: 
Afz Atoomfractie van een elementZin het preparaat. 

De differentiële werkzame doorsnede in deze formule, is een over de massafracties 
gewogen gemiddelde van de differentiële werkzame doorsneden van deze elementen. Verder 
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dient de atoomfractie Afz berekend te worden. Deze kan voor de verschillende elementen op 
de volgende wijze bepaald worden uit de bovenstaande massafracties: 

Cz I "" c. Afz =- L.. _, 
M z i=C.N ,0 Mi 

[2.10] 

Bij overlappende pieken kan de massadikte ook met de hoogte-theorie worden 
bepaald [JAC94]. In [JAC94] wordt beschreven, dat door op bovenstaande wijze te werk te 
gaan in plaats van via de hoogte-theorie, de fout die hierdoor gemaakt wordt niet groter wordt 
dan drie procent. Dit geldt als de waarden voor Afz binnen tien procent correct zijn. 
Na dit hoofdstuk over de theorie, zullen nu de experimentele opstellingen behandeld worden. 
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3 Experimentele Opzet 

In dit hoofdstuk, zal eerst de microbundelopstelling behandeld worden. Vervolgens 
zal aan bod komen, welke fysiologische experimenten gedaan zijn, en hoe uit deze 
experimenten weefsel verkregen wordt waarvan met de microbundel elementconcentraties 
kunnen worden bepaald. Tenslotte zal behandeld worden, hoe met de programmatuur uit de 
experimenten de elementconcentraties worden bepaald. 

3.1 De microbundelopstelling 

De metingen voor dit afstudeeronderzoek zijn gedaan in de groep Kernfysische 
Technieken in het cyclotrongebouw te Eindhoven. Men heeft hier de beschikking over een 
A VF-cyclotron van Philips. In dit cyclotron kunnen onder andere protonen versneld worden 
tot energieën tussen 3 en 30 MeV. In paragraaf 2.2.1 staat beschreven dat het gedane 
onderzoek onder deze omstandigheden het beste met protonen met een energie van 3 Me V 
kan worden gedaan. Nadat de protonen zijn versneld, komen ze in het bundelgeleidings
systeem terecht. Dit bundelgeleidingssysteem bestaat uit aluminium pijpen, waarin een 
vacuüm heerst v.an 10-5 mbar. Op een aantal plaatsen in dit buizenstelsel bevinden zich 
dipoolmagneten die gebruikt worden om de bundel af te buigen, en een aantal 
quadrupoolmagneten die dienen om de bundel te focusseren. In figuur 3.1. staan het cyclotron 
en het bundelgeleidingssysteem weergegeven. 

~ Switch magnel () Quodrupale ~ Dipale o Correction magnet 

AVr Cyclotron 

figuur 3.1: Schematische weergave van het cyclotron en het bundelgeleidingssysteem 
[MUT95] 

Voor een uitgebreidere beschrijving van dit bundelgeleidingssysteem, wordt verwezen 
naar [MUT95]. Aan het einde van het bundelgeleidingssysteem bevindt zich de uiteindelijke 
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meetopstelling: zie figuur 3.2. Deze bevindt zich op een trillingsarroe tafel. Het kost in de 
praktijk enige uren om de bundel optimaal naar de meetopstelling toe te leiden. 
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figuur 3.2: zij aanzicht van de meetopstelling [MU1Y5] 

De te meten preparaten bevinden zich in een vacuümkamer, waarin ook een vacuüm 
van 1 o-5 mbar heerst. Voordat de bundel de vacuümkamer ingaat, passeert hij vier 
quadrupolen. Deze dienen om de bundel die tot dat moment een doorsnede van 0.1 tot 1 mm 
heeft, te focusseren tot ongeveer 4 ~m. Er blijft dan nog een bundelstroom over van 100 à 150 
pA. Met deze afmetingen en stroom, kan de bundel met de scanmagneet in een bepaald 
patroon over het preparaat worden bewogen. Het gebruikte scanpatroon bestaat voor de 
gedane experimenten uit een vierkant van 32 bij 32 pixels, en beslaat ongeveer 120 bij 120 
(~m)2 op het preparaat. Door op deze manier te meten kan een plaatsafhankelijk beeld van de 
verschillende concentraties worden verkregen. Deze manier van meten. wordt ~PIXE 
genoemd. In figuur 3.3 staat een schematisch overzicht van de vacuümkamer weergegeven. 

- ... ---
figuur 3.3: bovenaanzicht van de vacuumkamer. Dit is een detailopname uit figuur3.2 

[MUT95] 
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De preparaten bevinden zich in het "target wiel". In dit wiel kunnen 8 preparaten 
worden geplaatst, die daarna met de microbundel kunnen worden gemeten. In de opstelling 
wordt gelijktijdig gemeten met zowel de NFS, de NBS als de PIXE detector. Voor NFS/NBS 
wordt gebruik gemaakt van twee Passivated lmplanted Planar Silicon (PIPS) deeltjes
detectoren. De NFS detector is geplaatst onder een hoek van 45° t.o.v. de inkomende bundel; 
de NBS detector staat opgesteld onder een hoek van 147°. Voor deze opstelling is met name 
gekozen omdat dan uit de literatuur de niet-Rutherford-werkzame-doorsnedes bekend zijn. 
Voor PIXE wordt een Si(Li) (Lithium Implanted Silicon) halfgeleider detector gebru_ikt, die 
onder een hoek van 135° is geplaatst t.o.v. de inkomende bundel. In figuur 3.4 staat de 
detector efficiëntie van deze detector weergegeven. Uit deze figuur valt af te leiden dat deze 
detector, zoals beschreven in paragraaf 2.2.1, niet gebruikt kan worden om massadiktes te 
bepalen voor H,C,N en 0. (De Röntgenquanten die van deze elementen afkomen hebben 
energieën van minder dan 1 ke V.) 
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figuur 3.4: Detectorefficiëntie van de Si(Li) detector [MUN94] 

Achterin de vacuumkamer bevindt zich de Faraday Cup. Hiermee kan de opgeschoten 
lading op het preparaat worden bepaald. 

Na deze korte beschrijving van de microbundel, komen nu de fysiologische 
experimenten aan bod. 
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3.2 de fysiologische experimenten 

3.2.1 de Langendorffopstelling 

In figuur 3.5 staat schematisch de Langendorff perfusiemachine weergegeven. 

Filter 

Aortic pressure 

t-11--
8 Blochemlcal 

-~--- analysis, 
Reservoir 

figuur 3.5: schematische weergave van de Langendorff perfusiemachine 

In deze opstelling, die op een constante temperatuur van (37 ± 0,2)° C wordt 
gehouden, worden harten opgehangen die zijn verwijderd uit 13 weken oude mannelijke 
Lewis-ratten. In het reservoir bevindt zich een Krebs-Henseleit bicarbonaat buffer [VER95]. 
Dit is een fysiologische zoutoplossing die bestaat uit onder andere glucose, zouten, zuurstof 
(95%) en koolstofdioxide (5% ). Via de oxygenerator wordt ervoor gezorgd dat het deel van 
deze oplossing dat na het rondpompen weer terugkomt in het reservoir, nog steeds deze zelfde 
hoeveelheid zuurstof bevat. Vanuit het reservoir wordt deze perfusievloeistof rondgepompt 
door een silicon buizensysteem. Dit gebeurt met een snelheid van 400 ml per minuut. De 
vloeistof passeert vervolgens een filter, dit dient ervoor om de vloeistof steriel te houden, en 
hierna een fles, die bedoelt is om luchtbelletjes uit de vloeistof te halen en de stroming 
continu te maken. In de stroming die uit de pomp komt zitten namelijk nog peristaltische 
drukvariaties. Hierna wordt de vloeistofstroom in twee richtingen gesplitst. In eerste instantie 
is weg 2 (zie figuur 3.5) niet aangesloten op het hart: dit deel gaat dan dus ongebruikt terug 
het reservoir in. Het uiteinde van weg 1 is aangesloten op de aorta van het hart (zie figuur 
2.2.4). Via de weerstand R 1 is de druk in deze weg te regelen. De aortaklep voorkomt dat de 
perfusievloeistof het hart zelf via de omgekeerde weg doorstroomt. De vloeistof zal nu via de 
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kransvaten stromen, waardoor het hart begint te kloppen (zonder zelf werkelijk vloeistof rond 
te pompen). Dit wordt retrograde perfusie genoemd. 

Na tien minuten wordt het uiteinde van weg 2 op de longader aangesloten, waardoor 
nu perfusievloeistof door het linkeratrium binnenkomt. Hierna kan het hart de 
perfusievloeistof zelf doorpompen naar het linkerventrikel en door de aorta. Deze toestand 
wordt dertig minuten aangehouden. De uiteinden van de kransvaten zijn gewoon open. Alle 
vloeistof die door de kransvaten is gegaan, valt door deze openingen in een aparte 
opvangbeker. Dit wordt het effluent genoemd, en er kan biochemische analyse op worden 
bedreven. 

3.2.2 de verschillende stadia 

Er worden_ experimenten gedaan di~ onder te verdelen zijn in vijf fasen. De biopten 
worden genomen na afloop van een fase. Omdat het hart bij het nemen van het biopt zo zwaar 
beschadigd wordt dat het niet meer bruikbaar is voor verdere experimenten, zijn de biopten 
uit verschillende experimenten altijd afkomstig uit andere harten: het is onmogelijk om uit 
één en het zelfde hart biopten te nemen van verschillende fasen. De verdere preparatie van de 
biopten wordt beschreven in paragraaf 3.2.3. 

fase 1: controle weefsel 

Het biopt wordt genomen uit een nog in leven zijnde, maar zwaar verdoofde, rat. 

fase 2: nonnoxie weefsel 

Het hart wordt verwijderd uit een nog in leven zijnde, maar zwaar verdoofde rat, en 
vervolgens direct opgehangen in de perfusiemachine. Hier wordt het eerst tien minuten 
retrograad, vervolgens dertig minuten antegraad geperfundeerd. Dan wordt ofwel het biopt 
genomen, ofwel het experiment gaat verder. In deze fase zou het hart niet moeten 
beschadigen, dus bij juiste preparatie dient dit weefsel fysiologisch identiek te zijn aan het 
controle weefsel: alleen de ijzerwaarden kunnen verschillen (zie paragraaf 2.1.5). 

fase 3: ischemie weefsel 

De toevoer van perfusie vloeistof wordt vervolgens stopgezet, waardoor het hart in 
ischemische toestand komt: door het gebrek aan zuurstof stopt het met kloppen. Deze 
toestand wordt 45 minuten aangehouden. Voor deze 45 minuten is gekozen, omdat bekend is, 
dat na ongeveer 20 minuten cellen beginnen te beschadigen [VER96]. Na 45 minuten 
ischemie zijn er dus zeker cellen beschadigd. Verder is ook bekend, dat na 45 minuten 
ischemie, bij de reperfusie het hart weer aan het kloppen te krijgen is. Doordat er bij deze 
ischemie experimenten géén perfusievloeistof door de kransvaten stroomt, zal er nu geen 
effluent opgevangen kunnen worden. 

fase 4: reperfusie weefsel 

In deze laatste fase wordt het hart opnieuw eerst 10 minuten retrograad en daarna 30 
minuten antergraad geperfundeerd, zal weer beginnen te kloppen en wordt er weer effluent 
opgevangen. Uit de biochemische analyses van dit effluent is bekend dat er nu cellen kapot 
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zijn gegaan. Dit kan worden afgeleid uit bepaalde eiwitten die zich in het effluent bevinden. 
In de oorspronkelijke perfusie vloeistof komen deze namelijk niet voor: ze komen alleen voor 
in de cellen van het geperfundeerde hart, en kunnen hier pas uit verdwijnen als de celwand, en 
dus de cel, kapot is gegaan. 

fase 5: calciumparadox 

Deze fase volgt niet aansluitend op de vorige vier, maar komt er in plaats vaH. Eerst 
wordt het hartje weer uit een rat verwijderd en daarna direct opgehangen in de 
perfusiernachine. Het wordt nu eerst tien minuten retrograad geperfundeerd met 
bovengenoemde perfusievloeistof Hierna wordt het tien minuten geperfundeerd met 
eenzelfde oplossing waarin geen calcium zit. Het hartje zal dan onmiddellijk stoppen te 
kloppen. Tenslotte wordt het hartje nogmaals tien minuten geperfundeerd met de 
oorspronkelijk pe_rfusievloeistof en zal weer enigszins gaan kloppen. Na al deze stappen 
wordt het biopt genomen. Dit is met name bedoeld om te kunnen controleren hoe weefsel er 
met de microbundel uit ziet, waarvan alle cellen stuk zijn. Dat dit zo is, kan uit de grote 
hoeveelheid eiwitten in het effluent worden opgemaakt. 

3.2.3 preparatie 

De biopten worden genomen met behulp van een holle boor (0 1-2 'mm). Om te 
voorkomen dat er zich na het nemen van het biopt nog diffusieprocessen in het weefsel 
afspelen, worden de elementen gecryofixeerd. Dit houdt in dat ze zo snel mogelijk worden 
ingevroren in vloeibare isopentaan wat gekoeld wordt in vloeibare stikstof ( 196 K). De 
biopten worden vervolgens bij -70° C bewaard. 

Enige dagen voordat de microbundelexperimenten worden gedaan, worden er bij -20° 
C coupes gesneden van ongeveer 10 Jlm dik, met een cryo-microtoom. Aangezien de 
oriëntatie van het genomen biopt niet wordt bijgehouden, is de snijrichting, op het laatste 
experiment na, noodgedwongen willekeurig. De coupes worden steeds om en om bewaard: de 
oneven coupes worden gebruikt in de microbundel experimenten, de even coupes (de 
tegencoupes) worden aangekleurd: dit houdt in dat de cellen beter zichtbaar worden onder een 
microscoop. De tegencoupes worden gebruikt om voorafgaand aan de experimenten te 
kunnen bekijken welke coupes het meest interessant zijn om te meten met de microbundeL 
De coupes die bestemd zijn voor de microbundel experimenten, worden opgevangen op een 
Formvar folie, dat is opgespannen op een stuk overhead-sheet. Op de plaats van het Formvar 
is in de overhead-sheet een gat met een diameter van ongeveer 10 mm uitgespaard: zie figuur 
3.6. 

Formvar bestaat uit de elementen C en 0, en heeft een dikte van ongeveer 100 à 200 
nm [MUT95]. Om ontdooien van de coupes bij het opvangen op het folie te voorkomen, dient 
het Formvar ook een temperatuur van -20° C te hebben. 
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figuur 3.6: diaraampje waarin een overhead-sheet is opgespannen met een gat erin, 
waarin het Farmvar folie is opgespannen. Op het folie bevindt zich de 
coupe [LEP95] 

Hierna dienen de coupes te worden gevriesdroogd. Dit gebeurt door het preparaat bij 
-20° C in vacuüm te plaatsen. Hierdoor sublimeert het ijs, en zullen de ionen op hun plaats 
blijven. Hierna dient de coupe in vacuüm bewaard te blijven, om rehydratatie met mogelijke 
migratie van de ionen te voorkomen. De 70% water waar coupes uit bestaan, is nu 
gesublimeerd, we houden dus nog ongeveer 30% van de afgesneden massadikte over, en de 
gemeten concentraties zullen een factor 3 te hoog zijn. Deze gevriesdroogde massa wordt 
droog gewicht genoemd en heeft een massadikte van ongeveer 0,3 tot 0,6 mg/cm2

. 

Bij het laatste experiment dat is gedaan, zijn nog een aantal extra maatregelen 
genomen, waarvan gehoopt wordt dat ze tot betere resultaten leiden. Het doel van dit laatste 
experiment is, aan te tonen dat er heterogeniteit in de elementconcentraties van de cellen is, 
over de hartwand. Aangezien we met name bij de reperfusie experimenten heterogeniteit 
verwachten, is als laatste experiment een reperfusie experiment gedaan. Het is bekend, dat 
cellen gelegen aan de endocardiale zijde van de hartwand, sneller zullen beschadigen dan 
cellen gelegen aan de epicardiale zijde. (Endocardiaal betekent aan de binnenkant van de 
hartwand, epicardiaal betekent aan de buitenkant van de hartwand.) Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt, door de hogere druk aan de endocardiale zijde. Om na de bioptname nog te 
kunnen achterhalen welke zijde de epicardiale zijde is, wordt met een benzinestift de 
buitenkant van de hartwand blauw gekleurd. De coupes dienen vervolgens in het cryo
microtoom zo doorsneden te w-orden, dat de cellen niet in de lengte-, maar in de breedte
richting worden doorgesneden: zie figuur 3.7. 
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a b 

figuur 3.7a) twee cellen die in de lengte richting worden doorgesneden, b) twee 
cellen die in de breedte richting worden doorgesneden 

Het heeft twee voordelen om op deze manier te werk te gaan. In de eerste plaats zijn 
er dan meer cellen zichtbaar in een scan van 120 bij 120 J..Lm; in de tweede plaats is dan de 
kans veel kleiner dat binnen de breedte van een coupe ( = 10 J..Lm) zowel cellen als 
extracellulaire vloeistof aanwezig is: dit wordt verduidelijkt in figuur 3.7. In paragraaf 4.1 
wordt besproken, wat dit laatste voor effecten heeft op de te bepalen elementconcentraties. 

3.3 de gebruikte programmatuur 

In groep KFT is programmatuur aanwezig die het uitwerken van de data afkomstig 
van de microbundelexperimenten aanzienlijk vergemakkelijkt. Een typische manier van 
uitwerken gaat als volgt in zijn werk. Met de microbundel wordt op 32*32 meetplaatsen een 
oppervlak van in totaal ongeveer 120*120 J..Lm2 gescand. De counts van de 3 detectors over 
deze 1024 meetplaatsen komen, na enige bewerkingen met het programma SORTLMDATA, 
. terecht in 3* 1024 spectra. Deze spectra bestaan uit 4096 kanalen elk. Eén kanaal, 
correspondeert voor PIXE met een energie-interval van enige eV, voor NBS/NFS met een 
energie-interval van enige ke V. Deze spectra kunnen worden gevisualiseerd in het 
programma COLUMBUS. Hierbij kunnen zowel de spectra zelf in beeld worden gebracht, als 
beelden van countdistributies, die bestaan uit 32 bij 32 pixels. Bij deze laatste optie, kunnen 
structuren op de coupe zichtbaar worden. Dit gaat als volgt in zijn werk: in de 32*32 pixels 
op het scherm worden de 32*32 overeenkomstige meetplaatsen afgebeeld, waarbij de kleur in 
een pixel correspondeert met het aantal counts in een van tevoren gespecificeerd kanaal
(=energie-) interval (zie figuur 3.8). 
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figuur 3.8: countdistributieverdeling, zoals die wordt zichtbaar gemaakt met 
COLUMBUS 

In het flowdiagram op de volgende pagina, staat schematisch weergegeven, hoe de 
verwerking van de data in zijn werk gaat. In de tekst zal dit nog verder worden toegelicht. 
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figuur 3.9: flowdiagram van de dataverwerking. De rechthoeken geven de gebruikte 
programma's aan, de ellipsen de in- en output 

De dataverwerking gaat als volgt in zijn werk. Allereerst worden uit het nikkel 
ijkexperiment, de ruimtehoeken voor de detectors bepaald. Vervolgens wordt met 
SORTLMDAT A de data afkomstig van de experimenten gesorteerd in 3* 1024 files voor 
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respectievelijk de PIXE, de NBS en de NFS experimenten. In iedere file, staat het spectrum 
(in 4096 kanalen) van één pixel. Met het programma AXIL kunnen de piekinhouden uit de 
PIXE spectra bepaald worden. Hiertoe wordt steeds in AXIL één spectrum ingeladen. In dit 
spectrum kan de gebruiker een zogenaamde "Region of Interest" (ROD definiëren. AXIL 
beschouwd vervolgens alleen het spectrum, binnen deze ROl. Vervolgens moet een 
energiecalibratie worden gedaan, zodat AXIL weet bij welk kanaal welke energie hoort. 
AXIL weet vervolgens zelf, bij welke energieën de karakteristieke Röntgenpieken voor de 
verschillende elementen in dit spectrum liggen. Er dient nu te worden opgegeven, vom: welke 
elementen gefit moet gaan worden. In de opgegeven ROl worden vervolgens de 
karakteristieke pieken, en de achtergrond gefit. Nadat dit alles voor één spectrum goed is 
ingesteld, kan een batchfile gerund worden, die vervolgens de noodzakelijke handelingen 
verricht om voor de overige spectra op dezelfde wijze de pieken te fitten. Uitgezocht is, dat 
de achtergrond het beste word gefit, met een vijfde orde exponentieel polynoom [LEP95]. 
Voor iedere karakteristieke Röntgenpiek, wordt vervolgens de piekinhoud, de 
standaarddeviatie in de piekinhoud en x2 [BRA96]: een maat voor kwaliteit van de fit 
bepaald. 
Uit de spectra afkomstig van de NFS en NBS experimenten, wordt in het programma 
ANAL YSISEGG per pixel de massadikte bepaald. Dit gebeurt met de formules [2.8], [2.9] en 
[2.10]. 
Tenslotte wordt in het programma P ANEUT, numeriek uit formule [2.1] de 
elementconcentratie voor ieder pixel bepaald. Deze concentratiedistributies kunnen met 
COLUMBUS worden weergegeven op een computerscherm. In databases van de 
desbetreffende programma's zijn alle benodigde literatuurwaarden opgenomen. 

Het is uit het verleden bekend dat het aantal counts in één pixel vaak te laag is om 
concentraties voor de verschillende elementen uit te bepalen. Met name voor elementen als 
magnesium, natrium, ijzer en calcium kunnen er bij kleine massadiktes grote fouten optreden. 
Vandaar dat er nieuwe software is ontwikkeld, waarmee de data op de volgende wijze kan 
worden uitgewerkt. We zijn met name geïnteresseerd in intracellulaire concentraties van 
hartspiercellen. Om de cellen die in een countverdeling yan COLUMBUS zichtbaar zijn, kan 
een contour worden getrokken. De coördinaten van de pixels die tot deze contour behoren, 
worden gesaved onder de naam "ARRAY_OF _POINTS0012.SPE" (het getal 12 is hier als 
voorbeeld genomen). Vervolgens moet de data afkomstig van de experimenten, net zoals bij 
het uitwerken van losse pixels, met SORTLMDATA gesorteerd worden in 3*1024 files. Met 
het nieuwe hulpprogramma THE GRONK worden vervolgens de spectra die bij de 
geselecteerde pixels horen gesommeerd, en gesaved in drie somspectrumfiles. Per meting, 
zijn over het algemeen meerdere (circa 10) cellen zichtbaar. Het programma THE GRONK 
creëert tevens batchfiles voor de programma's AXIL en PANEUT, zodat met deze 
programma's de data vlot wordt uitgewerkt. Deze batchfiles besparen de gebruiker veel tijd, 
en voorkomen dat er onnodige fouten tijdens het uitwerken worden gemaakt. Voor het 
uitwerken van de somspectrumfiles van de NBS en de NFS experimenten, kan het 
programma ANAL YSISEGG gebruikt worden, of het nieuwe programma SNELEI. Dit 
nieuwe programma geeft exact hetzelfde resultaat als ANAL YSISEGG, maar werkt met name 
bij het uitwerken van contouren sneller. Een handleiding voor het uitwerken via contouren, is 
intern beschikbaar. 
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4.1 foutenanalyse 

De totale relatieve fout ÖCz in de concentratie cz, waarbij cz wordt bepaald met 
formule [2.1], kan met de volgende formule worden berekend: 

[4.1] 

met hierin: 
SX Relatieve fout in grootheid X. 
8I' rr De relatieve fout in de bepaling van de concentratie, die wordt veroorzaakt door de 

dikke targeteffecten (zie paragraaf2.2.1). 
ÖPz Fout in de door AXIL bepaalde oppervlakte van de piek van element Z. 
rest Zie paragraaf [2.2.1]. 

Aangezien er gemeten is zonder absorber, is de fout 8T abs gelijk aan nul. Verder 
kunnen de fouten in de opgeschoten lading, de ruimtehoek, de vertakkingsverhouding en de 
fluorescentie opbrengst worden verwaarloosd ten opzichte van de andere fouten [LEP95]. 
Deze zijn omwille van de duidelijkheid niet opgenomen in formule [4.1], maar horen er 
eigenlijk wel in. De relatieve fout in de ionisatie werkzame doorsnede is 5% [MUN94]. De 
relatieve fout in de massadikte kan worden geschat op 12% [LEP95]. De relatieve fouten in 
E(EKa) en Trr zijn voor D-15 verwaarloosbaar, en voor 11~<15 respectievelijk ongeveer 5% 
en 10% [LEP95]. De fout in de piekinhoud moet worden geschat met behulp van het 
programma AXIL. Uit de door dit programma berekende waarde voor de standaarddeviatie in 
de piekinhoud en x2 (zie paragraaf 3.3), kan de totale fitfout 8Pz worden bepaald. Deze wordt 
nu gedefinieerd als de relatieve fout in de fit (dit is de standaarddeviatie gedeeld door de 
piekinhoud) vermenigvuldigd met X [LEP95]. 

Bij het werken met contouren, zoals dat tijdens dit onderzoek is gedaan, worden de 
spectra van de N losse pixels die tot een contour behoren, gesommeerd. Hierdoor zal de totale 
piekinhoud dus ongeveer met een factor N toenemen. De standaarddeviatie voor Y counts in 
een piek is gelijk aan -Jy (zie paragraaf 2.2.1 ). Indien het aantal counts met N toeneemt, zal 
de standaarddeviatie slechts met -iN toenemen, waardoor de relatieve fout dus met -iN zal 
afnemen. Dit zou het voordeel moeten zijn van het werken met contouren. Helaas treden er 
bij het fitten van spectra afkomstig van N gesommeerde pixels in AXIL een aantal effecten 
op, die de relatieve fout weer doen toenemen. Dit geldt vooral als N groter wordt dan 20 en 
met name voor het element natrium. Het aantal door AXIL berekende counts dat behoort tot 
een piek, is afhankelijk van de gekozen region of interest (Ron. Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt doordat het vijfde orde polynoom de achtergrond moeilijk kan benaderen. De 
variatie in berekende piekinhouden is, bij verschillende, nauwelijks van elkaar afwijkende 
ROI's, bij het element natrium veel groter dan de door AXIL opgegeven standaarddeviatie. Er 
treden bij het bepalen van de piekinhoud voor het element natrium ook regelmatig "bugs" op 
in AXIL: het kan voorkomen dat bij een bepaalde ROl een x2 wordt opgegeven van 
bijvoorbeeld 1400, terwijl voor een ROl die slechts één kanaal van de vorige verschilt de x2 

circa 1,9 is, en de berekende piekinhouden slechts 10% verschillen. Om tot een eerlijke 
schatting te komen voor de fout in het aantal counts in een piek, is daarom niet de 
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standaarddeviatie genomen, maar het maximale verschil tussen het berekende aantal counts 
voor verschillende ROl' s. 

In tabel 4.1 staan relatieve fouten per cel weergegeven voor de verschillende 
elementen, zoals die typisch bij dit onderzoek voorkwamen, en tevens de totale relatieve fout, 
zoals die kan worden berekend met formule [4.1]: 

tabel4.1: relatieve fout per cel in de piekinhoud voor de verschillende elementen; totale 
relatieve fout in de elementconcentratie 

element relatieve fout(%) relatieve fout (%) in de 
in de piekinhoud elementconcentratie 

Na 10 20 
Mg 15 23 
p 2 13 
s 2 13 
Cl 2 13 
K 2 13 
Ca 15 20 
Fe 20 24 

De grote fout in de bepaling van het aantal counts in de natriumpiek wordt veroorzaakt door 
bovengenoemde effecten; de grote fout in de magnesiumpiek wordt door bovenstaande 
effecten veroorzaakt, door de lage aanwezigheid van magnesium in het biologisch weefsel en 
door het feit dat de magnesiumpiek enigszins overlapt met de natrium piek. De grote fout in 
de calciumpiek wordt veroorzaakt doordat de CaKa piek overlapt met de KK13 piek [LEP95]; 
en tenslotte de grote fout in de ijzerpiek wordt veroorzaakt doordat dit element slechts in zeer 
geringe hoeveelheid in de biologische preparaten voorkomt. 

Het volgende kan worden opgemerkt over het uitwerken van data met contouren ten 
opzichte van het uitwerken van losse pixels. De fout die gemaakt wordt bij het uitwerken van 
losse pixels is, zeker bij korte meettijden ( <1 uur) of bij kleine massadiktes ( <0, 1 mg/cm2

), 

vaak te groot om nog betrouwbaar element concentraties te berekenen. Dit probleem wordt 
verholpen door het uitwerken met behulp van contouren. De relatieve fout wordt bij het 
uitwerken met behulp van contouren maximaal met een factor 1/...fN vermindert. Helaas kan 
er echter voor het biologische weefsel, zelfs bij grote hoeveelheden pixels, (nog) geen 
piekinhoud worden bepaald met een relatieve fout die veel lager is dan die welke voor de 
verschillende elementen wordt opgegeven in tabel 4.1. 

Het uitwerken met behulp van contouren gaat ten koste van de plaatsafhankelijke 
informatie binnen een contour. Dit is met name van belang als de concentratie van een 
bepaald element heftig fluctueert binnen een contour (bijv. als er "hotspots" zijn": dit zijn 
extreem hoge elementconcentraties geconcentreerd op een relatief kleine plaats). Een 
combinatie van het uitwerken van losse pixels en het uitwerken met behulp van contouren 
kan dit manco verhelpen, indien het gaat om het voorkomen van hotspots. Deze zullen 
namelijk, zelfs bij slechte statistiek, over het algemeen nog steeds zichtbaar zijn in de 
distributie beelden die afkomstig zijn van het uitwerken m.b.v. losse pixels. 
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De belangrijkste stap bij het uitwerken van contouren is het selecteren van de contour. 
Dit gaat moeizaam: in de gemeten beelden is meestal niet direct duidelijk wat een cel is en 
wat niet. Om dit te verbeteren kunnen de volgende hulpmiddelen worden gebruikt: 
• De aangekleurde tegencoupes (zie paragraaf 3.2.3) kunnen vergeleken worden met de 

beelden afkomstig van de microbundelexperimenten. Dit blijkt helaas in de praktijk vaak 
geen zinvolle informatie op te leveren. Ondanks dat een tegencoupe in het weefsel tegen 
de doorgemeten coupe aan heeft gezeten, zijn de beelden afkomstig van de microbundel 
meestal niet herkenbaar in de microscoopbeelden van de tegencoupe. 

• Nadat de microbundelexperimenten gedaan zijn, kunnen de doorgemeten coupes alsnog 
bekeken worden onder een microscoop. De gescande gebieden op deze coupe zijn 
duidelijk zichtbaar als bruine vierkanten. Helaas zijn de cellen in deze microscoopbeelden 
niet zo duidelijk zichtbaar als bij de aangekleurde tegencoupes. 

• Er kan een zogenaamd STIM experiment worden gedaan [VER95]. Bij deze experimenten 
wordt de bundeldiameter met ongeveer een factor 8 verkleind. De NFS detector wordt nu 
onder een hoek van circa 0 graden geplaatst: dus recht in de bundel. Met deze detector 
wordt de energie van de protonen die recht door het preparaat heen zijn gevlogen 
gedetecteerd. Deze gemeten energie is via de mass stopping power gerelateerd aan de 
masssadikte van het preparaat (zie formule [2.3]). Er wordt nu ongeveer tien minuten 
hetzelfde vierkante gebied gescand, dat hierna met de microbundel gaat worden gemeten. 
Dit gebied wordt nu echter opgedeeld in 256 bij 256 scanposities: de resolutie is dus een 
factor 8 beter, terwijl de meettijd verwaarloosbaar is ten opzichte van de meettijd van de 
microbundel experimenten. Met STIM kan zo van te voren worden vastgesteld of er 
gemeten gaat worden aan een interessant gebied. De STIM beelden kunnen naderhand als 
hulpmiddel dienen om vast te stellen waar zich precies cellen in de microbundelbeelden 
bevinden. 

Het beste kunnen vervolgens de cellen worden geselecteerd uit de NFS of de NBS 
beelden. Het is namelijk belangrijk om er voor te zorgen dat de massadikte in een 
geselecteerde contour zo constant mogelijk is. Bij de bepaling van de uiteindelijke 
concentratie wordt er immers door deze massadikte gedeeld (zie paragraaf 2.2.1). De 
massadikte van een cel zal, na vriesdrogen, altijd hoger zijn dan het omringende gebied. 
Indien de contour te groot zou worden gekozen, wordt er door een gemiddelde massadikte 
gedeeld, die lager is dan de werkelijk massadikte van de cel. Hierdoor wordt er een 
systematische fout geïntroduceerd. Tevens worden dan extracellulaire concentraties 
meegenomen. Deze fouten zijn overigens bij de gedane metingen niet echt van belang. In de 
volgende paragraaf wordt uitgelegd dat er een fout is gemaakt tijdens de preparatie van het 
weefsel, waardoor alle elementconcentraties zijn "uitgevloeid" over een afstand met orde 
grootte van de breedte van een cel. Hierdoor zal de concentratie van de elementen in het 
gebied om de cel niet al te veel meer verschillen van de gemeten concentraties in een cel. Ook 
zal de massadikte niet echt veel lager worden. Kwalitatief is vastgesteld dat indien er bij de 
gedane metingen een op het oog veel te grote contour om een cel wordt getrokken, de 
afwijking van de elementconcentraties ten opzichte van een goed getrokken contour niet 
groter wordt dan de meetfout, zoals die gegeven wordt in het rechterdeel van tabel 4.1. De 
grootste afwijking treedt op voor het element natrium. Bij toekomstige metingen, met een 
goede preparatie, zal naar verwachting zowel de elementconcentratie als massadikte veel 
sterker variëren tussen de cellen en het omliggend gebied. Hier zal het trekken van een goede 
contour derhalve een veel belangrijkere rol gaan spelen. 
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Als laatste wordt er in deze paragraaf nog een controle voor de gebruikte 
computeranalyse behandeld. Ter verificatie dat er met de dikke target berekeningen geen 
systematische fouten zijn gemaakt, staat in figuur 4.1 de massadikte als functie van de 
natriumconcentratie weergegeven. 
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figuur4.1: de natrium concentratie alsfunctie van massadikte 

Uit figuur 4.1 valt op te maken dat er geen verband bestaat tussen de berekende 
natriumconcentraties en de massadikte. Gekozen is voor natrium omdat dit element het 
gevoeligst is voor dikke target effecten. 

4.2 vriesdrogen 

In appendix A zijn alle elementconcentraties (in ppm, ofwel mg/kg) voor de getrokken 
contouren om cellen opgenomen. Er is tijdens dit onderzoek niet gekeken naar de 
extracellulaire concentraties, omdat er tijdens het vriesdrogen iets mis is gegaan. Dit heeft 
helaas overigens ook gevolgen voor de gemeten celconcentraties. Na het snijden van de 
bevroren biopten met het cryo-microtoom, zijn de coupes, die een temperatuur van -20° C 
hebben, door een ruimte op kamertemperatuur zo snel mogelijk naar de ruimte waar 
gevriesdroogd dient te worden gebracht. Doordat de coupes maar een zeer geringe massa, en 
dus een zeer geringe warmtecapaciteit hebben, ontdooien de coupes tijdens dit transport 
onmiddellijk. De extracellulaire vloeistof kan dan vrijuit wegstromen, en de ionen kunnen 
gaan verplaatsen. In de ruimte waarin vervolgens gevriesdroogd dient te worden, zijn de 
coupes ontdooid gebleven. Er is dus niet gevriesdroogd, maar gedroogd. Dat dit funeste 
gevolgen heeft voor de gedane metingen, blijkt uit [UD96]. In voornoemd verslag wordt 
aangetoond dat de ionen bij deze foutieve wijze van vriesdrogen zullen uitvloeien over een 
afstand met een orde grootte van de breedte van een cel. Aangezien de afstand tussen twee 
cellen van dezelfde orde grootte is, wordt de meting van extracellulaire concentraties 
compleet verstoord. Voordat deze fout van het vriesdrogen was ontdekt, was inderdaad reeds 
opgevallen dat de gemeten extracellulaire concentraties onbruikbaar waren. Uit de waardes 
voor de losse cellen zijn gelukkig nog wel zinvolle conclusies te trekken. Dit zal in de 
volgende paragrafen gebeuren. 
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4.3 de histogrammen 

In de eerste plaats is geanalyseerd, hoe de celconcentraties bij de verschillende 
metingen verdeeld zijn. Hiervoor zijn er voor de afzonderlijke metingen histogrammen 
bepaald van de celconcentraties van de verschillende elementen. Met één meting wordt één 
experiment bedoeld, waarbij een scangebied van circa 120 bij 120 Jlm is geanalyseerd. De 
histogrammen zijn alleen geconstrueerd, indien er meer dan tien cellen zichtbaar zijn in de 
gemeten beelden. De histogrammen worden vervaardigd, door de concentraties van de cellen 
in te delen in klassen, die een breedte hebben van twee maal de meetfout. Eén zo'n histogram 
staat weergegeven in figuur 4.2. 
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figuur 4.2 histogram van de kaliumconcentratie in de cellen van normoxie weefsel 

Het heeft geen zin om hier meerdere histogrammen weer te geven: ze hebben (vrijwel) allen 
exact dezelfde vorm als figuur 4.2. Aangetoond is hiermee dat alle cellen, binnen één meting, 
dezelfde elementconcentraties hebben: de celconcentraties zijn binnen één meting homogeen 
verdeeld. We kunnen dit gegeven nu verder uit gaan buiten. Binnen één meting kunnen we 
typisch circa tien cellen analyseren. De afwijkingen in de concentraties die we hierin vinden, 
worden veroorzaakt door de meetfout: de afwijkingen in concentratie tussen cellen onderling 
zijn niet aantoonbaar gebleken. We kunnen nu een betere schatting van deze 
elementconcentratie binnen een meting krijgen, door per element van de tien gemeten 
waarden het gemiddelde en de deviatie te bepalen. Deze deviatie 0' wordt voor een 
rechthoekige verdeling gegeven door (zie appendix B): 

2 1 ( )2 a =-b-a 
12 

Hierin zijn a en b de minimale en de maximale gemeten waarde. Voor alle metingen zijn in 
appendix A het gemiddelde, de deviatie voor een rechthoekige verdeling, en de ("normale") 
standaarddeviatie weergegeven. Om zo veilig mogelijk te werk te gaan bij het trekken van 
conclusies, wordt in het vervolg uit de twee verschillende schattingep. van de fout de hoogste 
waarde genomen. Deze waarde zal in het vervolg worden aangeduid met de term deviatie. Dit 
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is in vrijwel alle gevallen de standaarddeviatie. In het vervolg zal ook de term significant 
gebruikt worden. Hiermee wordt het volgende bedoeld: Twee gemiddeldes worden als 
significant afwijkend van elkaar beschouwd, indien de twee bijbehorende deviaties elkaar niet 
overlappen. 

Er zijn ook metingen verricht aan verschillende coupes die afkomstig zijn uit 
hetzelfde biopt. In appendix A zijn dit de metingen CONT D1(4) met CONT D1(4.1), NORM 
met NORM2, REP 2 met REP2.2, REP ONDERIN met REP MIDDEN en m~t REP 
BOVENIN en tenslotte CAPABK1 met CAPABK2. in het bovenstaande is aangetoond, dat 
de celconcentraties binnen een scanoppervlakte van 120 bij 120 f..Lm homogeen verdeeld zijn. 
Voor controle en normoxie weefsel verwachten we dat ook over grotere afstanden, dus voor 
verschillende coupes uit hetzelfde biopt, alle cellen nog dezelfde concentraties zullen hebben 
(zie paragraaf 2.1.5). Van weefsel dat afkomstig is van de ischemie en de reperfusie 
experimenten, is bekend dat een deel van de cellen beschadigd is, en een deel niet (zie 
paragraaf 2.1.6): Uit het feit dat binnen één scanoppervlakte een homogene 
concentratieverdeling gemeten is, kan de conclusie 'worden getrokken dat beschadigde danwel 
onbeschadigde cellen, in klusters bij elkaar voorkomen. Indien nu verschillende coupes, 
afkomstig uit één en hetzelfde biopt, voor dit soort weefsel geanalyseerd worden, wordt er 
over een grotere afstand dan 120 bij 120 f..Lm geanalyseerd. Er kunnen dan wel verschillen in 
de gemeten celconcentraties verwacht worden. 

Voor het bovengenoemde controle weefsel zijn tussen de verschillende coupes 
significante verschillen gevonden . voor de elementconcentraties van natrium, chloor en 
kalium. Het bovengenoemde normoxie weefsel verschilt significant in de concentraties van 
magnesium, zwavel, chloor en kalium. Dit resultaat is in strijd met de verwachtingen. Dit zal 
waarschijnlijk te maken hebben met de verkeerde preparatietechniek bij het vriesdrogen. 

Meting REP2 en REP2.2 (dit is reperfusie weefsel) verschillen significant van elkaar 
in de concentraties van natrium, fosfor en kalium. De metingen REP ONDERIN, midden en 
bovenin verschillen alledrie significant van elkaar in de concentraties voor chloor en kalium. 
Verder verschillen REP ONDERIN en REP BOVENIN beiden significant in de 
natriumconcentratie ten opzichte van REP MIDDEN, maar niet significant ten opzichte van 
elkaar. De gemeten celheterogeniteiten bij reperfusieweefsel zijn in overeenstemming met de 
verwachtingen. We moeten over dit resultaat echter kritisch blijven, aangezien ook 
significante verschillen gevonden zijn voor het controle en normoxie weefsel, waar dit niet 
het geval had mogen zijn. We kunnen dan ook niet uitsluiten, of dit effect te maken heeft met 
de slechte preparatie, of dat er hier een effect van de reperfusie fase is aangetoond. 

Voor de calciumparadox experimenten geldt, dat alle cellen beschadigd zijn. Gemeten 
is dat de concentraties bij de calciumparadox experimenten CAPABK1 en CAPABK2 alleen 
significant voor het element natrium verschillen. Het lijkt er dus op, dat alle cellen binnen één 
hart even zwaar beschadigd zijn. Aangezien dit pas is aangetoond bij één meting, is het echter 
nog te vroeg om deze conclusie nu al te trekken. 

Interessant is het, om bij bovenstaande analyse te bekijken voor welke elementen de 
significante verschillen voorkomen. Dit gebeurt zes maal voor kalium, vijf maal voor natrium 
en chloor, één maal voor magnesium, fosfor en zwavel en nul maal voor de overige 
elementen. We kunnen hieraan de conclusie verbinden, dat met name kalium, natrium en 
chloor het sterkst aan veranderingen onderhevig zijn. 
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Samenvattend kan dus worden gezegd dat binnen een scangebied van 120 bij 120 f...lm, 
geen· heterogeniteit in de celconcentraties zijn gevonden. Dit geldt voor al de fysiologische 
experimenten die gedaan zijn. Gemeten is echter ook, dat celconcentraties over grotere 
afstanden wèl van elkaar verschillen. 

4.4 de globale resultaten 

In deze paragraaf worden àlle metingen die voor één fase zijn verricht, samengevoegd. 
We verwachten voor de ischemie en de reperfusie experimenten, dat er zowel beschadigde, 
als onbeschadigde cellen worden aangetroffen. Door het samenvoegen raken we de informatie 
per cel kwijt. In de volgende paragraaf, zullen de verschillende metingen per fase, apart 
geanalyseerd worden. Daar zal deze informatie dus alsnog behandelt worden. 

In figuur 4.3 staan per fase uitgezet het totale gemiddelde per fase, en de 
literatuurwaarde voor elk element. In appendix A is de standaardafwijking voor iedere fase 
opgenomen. Deze waardes zijn bepaald door eerst per meting het gemiddelde te nemen van 
de cellen die in het gemeten beeld zichtbaar zijn, en deze gemiddeldes vervolgens te middelen 
over het aantal metingen dat er per fase gedaan zijn. Voor de afwijkingen in figuur 4.3 zijn 
gewoon de standaardafwijkingen genomen bij deze berekende gemiddeldes. Dit is toegestaan, 
omdat we nu meerdere trekkingen uit rechthoekige verdelingen samenvoegen. Uit de 
statistiek is bekend, dat bij het samenvoegen van meerdere, niet normale verdelingen, er toch 
een normale verdeling ontstaat [VWR90]. 
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figuur 4.3 concentraties van de gemeten elementen, uitgezet per fase van het 
onderzoek 

Wat direct aan deze figuur opvalt, is dat voor elk element waarvan de extracellulaire 
literatuurwaardes hoger zijn dan de intracellulaire, (Na, Cl en Ca, zie paragraaf 2.1.2.2) er 
veel te hoge concentraties worden gemeten bij controle en normoxie weefsel. Dit heeft 
verscheidene oorzaken. Uit de medische literatuur is bekend dat bij slechte preparatie, met 
name natrium de cel in zal kunnen diffunderen, en kalium de cel uit. Inderdaad is er tijdens de 
preparatie iets mis gegaan: het vriesdrogen. Dit is dus waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak 
voor de te hoog gevonden natrium concentraties. Wat op zich vreemd is, is dat voor de 

49 



4 resultaten 

kalium concentraties geen duidelijke afwijkingen met de literatuurwaarden worden gevonden. 
Hiervoor is tot op heden, nog geen bevredigende verklaring gevonden. 

Een andere oorzaak voor het te hoog zijn van de concentraties van natrium, chloor en 
calcium, kan gezocht worden in het sarcoplasmatisch reticulum en de T -tubuli (zie paragraaf 
2.1.4). Met de contouren worden namelijk volledige cellen geselecteerd. In de cellen 
bevinden zich echter ook de T -tubuli en het sarcoplasmatisch reticulum, en deze worden dus 
ook meegenomen bij de concentrati~ bepalingen. De elementconcentraties in de T -tubuli zijn 
gelijk aan de extracellulaire concentraties, die in het sarcoplasmatisch reticulum zijn (!ot nog 
toe) onbekend. De literatuurwaardes uit paragraaf 2.1.5 gelden echter voor het cytosol, en 
zullen dus altijd lager zijn dan de concentraties die met de microbundel voor volledige cellen 
worden bepaald. 

Tevens geldt er voor de oude experimenten, waarbij niet bekend is hoe de snijrichting 
ten opzichte van de cellen is. georiënteerd, dat het cryo-micryotoom aan de ene kant van een 
coupe een cel kan hebben doorsneden, terwijl aan de andere kant de extracellulaire vloeistof 
wordt doorsneden. (zie paragraaf 3.2.3 en figuur 3.7 a.) Dit heeft tot gevolg dat er bij de 
concentratiebepaling een soort gemiddelde concentratie wordt bepaald voor de intra- en 
extracellulaire ruimte samen. De kalium concentratie zal bij het maken van deze fout niet veel 
afnemen: na het vriesdrogen is het volume van de extracellulaire ruimte verwaarloosbaar ten 
opzichte van de intracellulaire ruimte [BER88]. De totale hoeveelheid kalium per volume 
eenheid blijft dus gelijk. De natrium, calcium en chloor concentratie zullen hier wel door 
toenemen. In de extracellulaire ruimte is veel natrium aanwezig, dat nu bij de lage 
intracellulaire concentratie wordt opgeteld. 

De elementen zullen nu per stuk worden besproken aan de hand van figuur 4.3. Hierbij zullen 
met name een aantal in het oog springende effecten aan de orde komen. De meer 
detaillistische effecten zullen in de volgende paragraaf aan bod komen. 

Na: Dit element heeft ten opzichte van de literatuurwaarde een veel te hoge waarde voor 
controle en normoxie weefsel. De oorzaken hiervoor zijn reeds besproken. De waarden voor 
de natrium concentratie in ischemisch en reperfusie weefsel blijven vervolgens redelijk 
constant, ze verschillen weliswaar significant van elkaar, maar niet significant ten opzichte 
van normoxie weefsel. Al deze waardes kunnen waarschijnlijk wwden toegeschreven te 
worden aan de slechte preparatie, en er mogen daarom geen conclusies aan verbonden 
worden. De enige waarde die echt significant is toegenomen (net niet significant ten opzichte 
van reperfusie weefsel), is de waarde voor calciumparadox: deze is erg veel hoger ten 
opzichte van de rest. 

Mg: De afwijkingen in de concentraties van dit element, blijft voor alle fases constant binnen 
de standaardafwijking. Voor calciumparadox wordt er een iets lagere waarde gemeten, dit is 
echter niet significant. De waardes van controle en normoxie weefsel stemmen redelijk 
overeen met de literatuurwaarde. 

P: Voor dit element wordt een constante waarde gemeten voor controle, normoxie, ischemie 
en reperfusie weefsel. De waardes voor controle en normoxie weefsel stemmen goed overeen 
met de literatuurwaarde. Voor de calciumparadox experimenten wordt er een significant 
lagere waarde gemeten ten opzichte van de rest. 
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S: Voor dit element is helaas (nog) geen literatuurwaarde beschikbaar. De gemeten 
concentraties voor dit element wijken niet significant van elkaar af. Voor de calciumparadox 
fase wordt een iets lagere waarde gemeten dan voor de andere fases. 

Cl: Voor dit element worden, net zoals bij natrium, veel te hoge waardes gemeten voor 
controle en normoxie weefsel ten opzichte van de literatuurwaarde. Ook hier wordt dit 
geweten aan de slechte preparatie, en de aanwezigheid van het sarcoplasmatisch reticulum en 
de T -tubuli. Bij reperfusie weefsel wordt een (niet significant) hogere chloorconcentratie 
gemeten, ten opzichte van de hieraan voorafgaande fases. Bij de calciumparadox fase wordt 
wel een significant hogere waarde gemeten (behalve ten opzichte van reperfusie weefsel). 

K: De waardes voor controle en normoxie weefsel stemmen goed overeen met de 
literatuurwaarde. De waardes voor de eerste vier fases zijn weer constant, voor 
calciumparadox wordt een significant lagere concentratie gemeten. 

Ca: de concentraties voor controle en normoxie weefsel zijn te hoog ten opzichte van de 
literatuurwaarde, wat weer aan de bekende oorzaken wordt geweten. Voor de eerste vier fases 
worden weer constante waardes gemeten, de concentratie voor de calciumparadox 
experimenten is significant hoger dan de rest. 

Fe: Voor dit element is evenals voor zwavel geen literatuurwaarde beschikbaar. Er wordt 
voor controle weefsel een significant hogere waarde gevonden ten opzichte van de rest. (De 
rest is constant.) Dit komt overeen met de verwachtingen van paragraaf 2.1.5. Dit is een heel 
mooi resultaat. Uit figuur 4.3 blijkt, dat ijzer slechts in kleine hoeveelheden (ongeveer 300 
ppm) in de cellen voorkomt. Bij het uitwerken met losse pixels, is de piekoppervlakte van de 
karakteristieke ijzerpiek (vaak) te klein, om nog tot betrouwbare concentratiebepalingen te 
leiden. Via het uitwerken van contouren kan een significant verschil worden aangetoond 
tussen controle weefsel en de overige fases. Dit geeft aan dat het uitwerken via contouren 
voor dit element een succes is gebleken. 

Er worden hier nog drie opmerkingen over de resultaten uit figuur 4.3 gemaakt. De 
concentraties zoals die zijn gemeten voor controle weefsel en normoxie weefsel verschillen 
over het algemeen van elkaar. Deze verschillen zijn echter alleen voor ijzer en natrium 
significant. Voor ijzer hoort dit ook zo te zijn, voor natrium kan dit wellicht aan de bekende 
slechte preparatie worden geweten. De hypothese dat de concentraties voor normoxisch en 
controle weefsel fysiologisch gelijk zijn aan elkaar, is tijdens dit onderzoek niet ontkracht. 

In bovenstaand lijstje voor de verschillende elementen valt op dat de concentraties 
zoals die zijn gemeten voor de calciumparadox experimenten, vrijwel altijd verschillen van 
de rest. Voor de volgende elementen zijn deze verschillen zelfs significant: natrium, 
magnesium, fosfor, chloor, kalium, en calcium. (Op zijn hoogst is in de hiervoor genoemde 
elementen de concentratie niet significant afwijkend t.o.v. van reperfusie weefsel.) Hier kan 
de volgende conclusie aan worden verbonden: bij de calciumparadox experimenten worden 
de cellen inderdaad zeer zwaar beschadigd, zoals ook voorspeld is. Hierdoor kunnen ook de 
elementen zwavel en fosfor wegvloeien: dit duidt erop dat de celmembraan beschadigd is. 
Deze beschadiging is blijkbaar ernstiger dan bij het reperfusie of ischemisch weefsel, 
aangezien daar geen significante afname voor de fosfor en zwavelconcentratie is aangetoond. 
Indien de losse cellen worden geanalyseerd (zie figuur 4.4 verderop), dan zien we dat er géén 
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enkele cel bij de calciumparadox experimenten is, die nog "gezonde" elementconcentraties 
heeft. 

De interesse gaat bij dit onderzoek met name uit naar heterogeniteit in de 
celconcentraties. Om af te kunnen schatten, hoe groot per fase de heterogeniteit is, worden de 
standaardafwijkingen, zoals die zijn opgenomen in appendix A, beschouwd. Allereerst wordt 
per fase, voor elk element, de relatieve standaardafwijking bepaald (dit is de 
standaardafwijking gedeeld door het gemiddelde). Vervolgens wordt per fase, één gemiddelde 
relatieve standaardafwijking bepaald, met de standaardafwijking hiervan. (Let op: dit is dus 
de standaardafwijking in de relatieve standaardafwijking.) In tabel 4.2, staat, op volgorde van 
afnemende heterogeniteit, het resultaat hiervan weergegeven. 

tabel4.2 gemiddelde en standaardafwijking, van de relatieve standaardafwijking 
fase gemiddelde relatieve standaardafwijking in de 

standaardafwijking relatieve standaardafwijking 
calciumparadox 0,43 0,25 
reperfusie 0,37 0,15 
normoxte 0,25 0,16 
ischemie 0,18 0,12 
controle 0,12 0,06 

Deze tabel dient als volgt geïnterpreteerd te worden: hoe groter voor een fase de 
gemiddelde relatieve standaardafwijking, hoe groter de heterogeniteit voor die fase. Met de 
standaardafwijking in de relatieve standaardafwijking, kan worden nagegaan of in een 
bepaalde fase de heterogeniteit significant afwijkt van de overige fases. Uit tabel 4.2 valt op 
te maken, dat dit alleen geldt voor reperfusie weefsel ten opzicht van controle weefsel. Voor 
de rest, kunnen we alleen trends onderscheiden in de heterogeniteit. De grootste 
heterogeniteit, is gevonden bij de calciumparadox experimenten. Het gaat hier waarschijnlijk 
om effecten, die te maken hebben met een variatie in de bewaarperiode van de biopten. In dit 
verslag zal hier niet verder op worden ingegaan: verwezen wordt naar [VER96]. 
Voor het overige geldt, dat voor het reperfusie weefsel een grotere heterogeniteit is gemeten 
dan voor de andere drie fases. Dit resultaat bevestigt de verwachtingen, zoals die gegeven zijn 
in paragraaf 2.1. 7. Dat deze heterogeniteit significant verschilt van controleweefsel, is een 
mooi resultaat. 
Wat vreemd is, is dat voor de normoxie experimenten een grotere heterogeniteit wordt 
gevonden, dan voor de ischemie experimenten, en dat deze heterogeniteit ook sterk afwijkt 
van controle weefsel. Hiervoor is (nog) geen bevredigende verklaring gevonden. In principe 
kan dit verschil, niet geweten worden aan de slechte preparatie, aangezien het weefsel in alle 
gevallen even slecht geprepareerd is. 

In de volgende paragraaf zullen een aantal figuren gegeven worden, waarin kwalitatief 
de trends in de heterogeniteit, zoals gegeven in tabel 4.2, geverifieerd kunnen worden. 

4.5 de cellen 

In deze paragraaf zullen de verschillende metingen afzonderlijk geanalyseerd worden. 
In de nu volgende figuren staan, voor àl de gemeten cellen, de concentraties voor de 
verschillende elementen tegen elkaar uitgezet. Er zijn zowel absolute concentraties uitgezet, 
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als relatieve: zoals bijvoorbeeld de verhouding zwavel gedeeld door kalium. Een voordeel 
van het uitzetten van concentratieverhoudingen, is dat hiermee eventuele (systematische) 
fouten bij de uitwerking worden geëlimineerd. Alleen figuren die tot conclusies leiden, zijn in 
dit verslag opgenomen. Vooraf wordt hier vermeld, dat uit deze figuren alleen gepoogd is, 
bepaalde kwalitatief trends af te leiden. Er is niet gekeken naar significantie. De figuren die 
de trends het duidelijkst visualiseren, zijn met name opgenomen. 

In enkele figuren zijn negatieve elementconcentraties zichtbaar. Dit heeft te maken 
met fitfouten in AXIL: een negatieve concentratie is uiteraard onzin! Een negatieve 
concentratie voor een bepaald element betekent, dat dit element in te lage concentratie 
voorkomt, om nog detecteerbaar te zijn bij het desbetreffende experiment. 

Figuur la/b: (S/K tegen K, S tegen K) Allereerst wordt hier iets vermeld over de 
calciumparadox metingen. Figuur la staaft nog eens de conclusies dat calciumparadox 
weefsel veel zwaarder beschadigt is dan weefsel afkomstig van één van de overige 
experimenten. Duidelijk is te zien dat zowel de absolute kaliumconcentratie, als de zwavel 
kalium verhouding voor deze fase sterk afwijken t.o.v. de andere metingen. 

Voor de reperfusie metingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Er 
zijn zowel cellen gemeten met concentraties die vergelijkbaar zijn met controle en normoxie 
weefsel, als celconcentraties die hier behoorlijk van afwijken. De metingen REP2 en REP2.2 
hebben extreem hoge kalium waardes, zowel ten opzichte van de literatuurwaarde, als ten 
opzichte van de overige metingen. Het gaat hier ofwel om een meetfout (bijvoorbeeld in de 
ruimtehoek: deze metingen zijn op dezelfde dag gedaan), of het gaat om een biologische 
afwijking: de zwavelconcentratie is namelijk evenredig hoog: zie figuur 1 b. In figuur 1 a valt 
verder een grote heterogeniteit in de kaliumconcentratie op voor reperfusie weefsel. 

Van de drie uitgewerkte ischemische metingen wijken de cellen van meting ISCH 12, 
af van de andere twee experimenten. Bij deze andere twee metingen hebben de cellen 
concentraties vergelijkbaar met controle en normoxie weefsel. Uit figuur 1 b en appendix A, 
blijkt dat dit verschil veroorzaakt wordt, door een significant lagere kalium concentratie: de 
zwavel concentratie is voor de drie metingen gelijk. 

Verder naar links in figuur la neemt de kaliumconcentratie af, echter de 
zwavel/kalium verhouding neemt toe. In figuur 1 b is te zien dat echter de absolute zwavel 
concentratie ook afneemt bij afnemende kalium concentratie. Hieruit kan de volgende 
conclusie worden getrokken: het kalium diffundeert sneller de cel uit dan het zwavel. Dit 
resultaat stemt overeen met de literatuur. Het zwavel is immers gebonden aan eiwitten, en zal 
in tegenstelling tot kalium pas door de membraan kunnen stromen, nadat deze beschadigd is. 

In figuur 1 a is een trend zichtbaar: de concentraties lijken verspreid om een kromme 
te liggen. Hoe verder naar linksboven op deze kromme een meting ligt, hoe zwaarder daar de 
cellen beschadigd lijken. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat de calciumparadox 
experimenten het verste naar links, en het verste naar boven liggen. Deze figuur lijkt dus een 
indicatie te bieden, waarmee kan worden vastgesteld of cellen beschadigd zijn of niet. Het 
volgende is het vermelden waard: de normoxie cellen lijken enigszins beschadigd ten 
opzichte van het controle weefsel; verder lijken met name de metingen ISCH 12, REP A2, 
REP ONDERIN en REP MIDDEN het zwaarste beschadigd. 

Figuur 2: (Cl/S tegen Na/S) Ook in deze figuur is een trend zichtbaar. De metingen lijken 
hier verspreid te liggen om een rechte lijn die door de oorsprong gaat. Uit de ligging van de 
calciumparadox cellen rechtsboven en de controleweefsel cellen linksonder, kan worden 
afgeleid dat voor deze figuur lijkt te gelden: hoe verder naar rechtsboven rondom deze lijn 
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4 resultaten 

een meting ligt, hoe zwaarder de cellen van die meting beschadigd zijn. Ook hier lijken de 
normoxie cellen zwaarder beschadigd dan de cellen die afkomstig zijn van controle weefsel. 
Helaas liggen de ischemie en de reperfusie cellen die in figuur 1 a het zwaarst beschadigd 
lijken, in deze figuur in de buurt van de meer gezonde cellen. De metingen REP detail en 
REP A2K lijken van de reperfusie experimenten in deze figuur het zwaarst beschadigd te 
zijn. In figuur la liggen deze metingen juist in de buurt van de gezonde (controle weefsel) 
cellen. 

Figuur 3: (Cl/S tegen KIS) Deze figuur verifieert, wat uit de vorige figuren over de reperfusie 
cellen is gebleken. De calciumparadox metingen duiden erop, dat beschadigde cellen 
linksboven in deze figuur gezocht kunnen worden; de controle weefsel cellen duiden aan dat 
gezonde cellen rechtsonder in deze figuur gezocht kunnen worden. De cellen die in figuur 1 
beschadigd lijken, liggen linksonder in deze figuur: deze cellen lijken dus een ongezonde 
kaliumconcentratie en een ongezonde kalium/zwavel verhouding te hebben. De 
chloor/zwavel verhouding is vergelijkbaar met die van controle cellen. De metingen die in 
figuur 2 beschadigd lijken, liggen rechts in de figuur, duidelijk boven de controle cellen. Deze 
zien er dus ongezonder uit in de chloor/zwavel verhouding, maar gezonder in de 
kalium/zwavel verhouding. In figuur 4 (Na/S tegen KIS) zijn voor de natrium/zwavel 
verhouding enigszins vergelijkbare trends zichtbaar ten opzichte van de chloor/zwavel 
verhouding in figuur 3, zij het iets minder duidelijk. Het lijkt erop, dat cellen Ofwel 
beschadigd eruit zien in de kaliumconcentratie en de kalium/zwavel verhouding, Ofwel ze 
zien er beschadigd uit in de chloor/zwavel verhouding en enigszins in de natrium/zwavel 
verhouding. In figuur 3 lijken verder de cellen van de metingen NORM N(4) en ISCH I2 bij 
de beschadigde cellen te horen, terwijl de overige normoxie en ischemie cellen er gezonder 
uit zien. 

Figuur 5 en 6: (Mg tegen K en Ca tegen KIS). Bij deze twee figuren, zal alleen iets worden 
opgemerkt over de metingen REP A2, REP ONDERIN en REP MIDDEN. De cellen van deze 
metingen zien er in de voorafgaande figuren, allen ongeveer even beschadigd uit. In de 
figuren 5 en 6 treedt een splitsing op de tussen REP A2 en de overige twee metingen. Merken 
we weer de plaats waar de calciumparadox cellen liggen aan als ongezond, en de plaats waar 
controle weefsel cellen liggen als gezond, dan is in deze figuren het volgende te zien. In 
figuur 5 ziet de magnesium concentratie van REP A2 er gezond uit, die van de overige twee 
metingen ongezond. In figuur 6 geldt precies het tegenovergestelde: de calciumconcentratie 
ziet er voor REP A2 ongezond uit, die voor de overige twee metingen gezond. 

Samenvattend kan over deze paragraaf het volgende worden vermeld. Het is helaas 
nog niet mogelijk gebleken, om eenduidig met bepaalde elementconcentraties of met 
concentratie verhoudingen aan te geven in hoe' erre een bepaalde cel beschadigd is. Cellen 
kunnen in concentraties van bepaalde elementen beschadigd lijken, terwijl ze er voor andere 
elementen gezond uitzien. 

4.6 de laatste meting 

Helaas is het niet gelukt om vast te leggen, wat de epicardiale zijde van het hart was, 
en wat de endocardiale zijde. Met name op de gesneden coupes, is helaas niets meer van de 
viltstift markering zichtbaar. In appendix A en in de figuren 4.4 1 t/m 6, zijn deze metingen 
aangeduid als "REP BOVENIN", "REP MIDDEN" en "REP ONDERIN". Deze drie 
metingen zijn gedaan aan één en dezelfde coupe. Wel kan over deze metingen gezegd 
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worden: Ofwel REP ONDERIN is endocardiaal en dan is REP BOVENIN epicardiaal, Ofwel 
REP ONDERIN is epicardiaal en dan is REP BOVENIN endocardiaal. Er kan dus wel 
aangetoond worden Of er een verschil is tussen beschadigingen in cellen gelegen aan de 
epicardiale zijde, en beschadigingen gelegen aan de endocardiale zijde. De afstanden REP 
BOVENIN en REP ONDERIN liggen circa 800 Jlm van elkaar verwijderd, de meting REP 
MIDDEN ligt hier ongeveer midden tussen. Het scangebied heeft een oppervlakte van 
ongeveer 110 bij 110 Jlm. In figuur 4.5 is een foto van de complete coupe weergegeven, met 
daarop aangegeven waar de drie scans gemaakt zijn. 

figuur 4.5: coupe van een reperfusie weefsel biopt. De zwarte vierkantjes, zijn de 
plaatsen waar een meting is verricht 

In zowel figuur 4.4 la als 4.4 2 lijkt REP ONDERIN het zwaarste beschadigd. In 
figuur 1 a lijkt REP BOVENIN het minst zwaar beschadigd, in figuur 2 lijkt REP MIDDEN 
het minst zwaar beschadigd. In paragraaf 4.3 is reeds vermeld dat er tussen de drie metingen 
significante verschillen zijn opgetreden voor de concentraties van chloor, kalium en natrium. 
Er zijn dus over een afstand van circa 100 Jlm geen celheterogeniteiten gevonden, bij 
afstanden van 400 tot 800 Jlm wordt dit wel gemeten. Tevens zijn er ook significante 
verschillen tussen de epi- en de endocardiale zijde gemeten. Dit is een mooi resultaat, dat in 
overeenstemming is met de verwachtingen (zie paragraaf 3.3). 
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5 conclusies en aanbevelingen 

5.1 conclusies 

In de eerste plaats valt op te merken dat de microbundel een bijdrage heeft kunnen 
leveren aan de oplossing van fysiologische vragen! Er wordt met name meer licht geworpen 
op de vraag over hoe de cellen beschadigd zijn na de reperfusie experimenten. Gebleken is, 
dat de cellen gelegen aan de ene zijde van de hartwand, zwaarder beschadigd zijn dan cellen 
gelegen aan de andere zijde. Helaas is het niet gelu~t om vast te leggen, welke zijde de epi-, 
en welke de endocardiale zijde is. In de toekomst zal dit waarschijnlijk worden geprobeerd, 
door een metaallaagje op de epicardiale zijde van de hartwand aan te brengen. 

Verder is gemeten dat in een gebied van 120 bij 120 J.lm2 alle cellen even zwaar 
beschadigd zijn. Over een afstand van orde grootte een halve millimeter, variëren de cellen 
echter wel in hun mate van beschadiging. Helaas is dit resultaat slechts uit één meting 
verkregen: meer onderzoek is dus gewenst. 

De meetfouten, waarmee in deze groep typisch bij PIXE experimenten wordt 
gemeten, is voor al de elementen erg groot: voor een aantal elementen groter dan 20%. Om 
deze fout te reduceren, zijn tijdens dit onderzoek de spectra van N pixels die tot een contour 
behoren, gesommeerd, waardoor er een betere statistiek verkregen wordt. Verwacht wordt dat 
hiermee de relatieve fout in de bepaling van de piekoppervlakte van een karakteristieke 
Röntgenpiek met een factor -IN verbetert. Deze fout bepaalt voor een belangrijk deel de totale 
meetfout. Met name voor de elementen magnesium, ijzer en calcium worden hierdoor 
inderdaad betrouwbaardere en nauwkeurigere resultaten verkregen. Doordat er echter nog niet 
begrepen fouten optreden in het computer programma waarmee de piekoppervlaktes worden 
bepaald (AXll...), kunnen de relatieve fouten vrijwel niet nauwkeuriger worden dan die welke 
worden gegeven in onderstaande tabel: 

tabel 5.1: minimale relatieve fout in de piekoppervlaktes voor verschillende elementen. 
Element relatieve fout (%) in de piekinhoud 

Na 10 
Mg 15 
p 2 
s 2 
Cl 2 
K 2 
Ca 15 
Fe 20 

Een voordeel van het werken met contouren is dat er voor metingen, waarbij het aantal counts 
in de spectra van de losse pixels te laag is om concentraties van bepaalde elementen te kunnen 
bepalen (tijdens dit onderzoek zijn dat de elementen Mg, Ca en Fe), er nu toch meer 
betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de concentraties in cellen. Dit soort 
slechte statistiek komt over het algemeen voor bij dunne samples ( <0.1 mg/cm2

), en bij lage 
meettijden (<1 uur). 
Een ander voordeel van het uitwerken via contouren is dat het een relatief snel proces is: een 
ervaren gebruiker zal ongeveer drie uur nodig hebben om tien contouren, afkomstig van één 
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en dezelfde meting, uit te werken, terwijl het uitwerken m.b.v. losse pixels al gauw een dag in 
beslag neemt. 
Een nadeel is, dat het uitwerken via contouren ten koste gaat van de plaatsafhankelijke 
informatie op pixel niveau. De keuze voor het werken met contouren of met losse pixels (of 
beiden), zal afhangen van waar een experimentator in geïnteresseerd is, en hoeveel tijd hij/zij 
aan het uitwerken heeft te besteden. 

Helaas is er bij de gedane experimenten een fout gemaakt bij de preparatie ~an het 
weefsel: er is alleen gedroogd in plaats van gevriesdroogd zie paragraaf 4.2) Dit heeft tot 
gevolg gehad dat de coupes ontdooit zijn voordat al het water eruit gesublimeerd is. De 
elementen hebben daardoor na de bioptname nog kunnen diffunderen door de celmembraan. 
De gemeten intracellulaire elementconcentraties voor natrium, chloor hebben daardoor flink 
kunnen toenemen, waardoor de gemeten waardes niet meer vergelijkbaar zijn met 
literatuurwaardes. Voor de rest van de elementen is geen grote nadelige invloed ten gevolge 
van deze slechte preparatie waargenomen, voorzover dat gecontroleerd kan worden. 

Uit de experimenten zijn de volgende fysiologische conclusies te trekken: 
• De elementconcentraties van cellen zijn binnen een klein gebied (120 bij 120 ~m) 

rechthoekig verdeeld. Voor controle en normoxie weefsel komt dit overeen met de 
verwachtingen. Voor de overige fases van dit onderzoek kan uit dit resultaat de volgende 
conclusie getrokken worden: binnen dit kleine gebied lijken alle cellen even zwaar 
beschadigd te zijn. 

• Over grotere gebieden is gemeten, dat er wel degelijk celheteroginiteiten voorkomen. Voor 
de controle en de normoxie fase komt dit niet overeen met de verwachtingen, voor de 
overige fases wel. Dat deze celheterogeniteiten tijdens dit onderzoek ook zijn gevonden bij 
controle en normoxie weefsel, zou verklaard kunnen worden door de slechte preparatie 
methode. 

• De elementconcentraties voor de fases controle en normoxie weefsel stemmen, behalve 
voor natrium, calcium en chloor, goed overeen met de literatuurwaardes. 

• Bij de calciumparadox experimenten is gemeten dat àl de cellen beschadigd zijn. Deze 
beschadiging is veel ernstiger dan die welke bij reperfusie en ischemie is vastgesteld: voor 
vrijwel al de elementen (behalve zwavel en ijzer) wijken de calciumparadox concentraties 
significant af van de rest van de experimenten. 

• Indien we de calciumparadox cellen buiten beschouwing laten, dan is de grootste 
heterogeniteit in celconcentraties gevonden bij de reperfusie experimenten. Dit stemt 
overeen met de verwachtingen. 

• Helaas zijn er nog geen eenduidige grenswaardes voor bepaalde elementconcentraties 
gevonden, waarmee kan worden getoetst of een cel al of niet beschadigd is. 

5.2 aanbevelingen 

Ter afsluiting worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
• Bij de toekomstige experimenten dienen de fouten die tijdens dit onderzoek gemaakt zijn 

bij de preparatie te worden vermeden. 
• Er dient te worden onderzocht waardoor de piekoppervlaktes, zoals die worden berekend 

met AXll..., zo'n grote fout vertonen, daar op deze plaats wellicht nog veel winst valt te 
boeken bij het reduceren van de meetfout. Tot op heden is veel tijd gestoken om te pogen 
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de achtergrond te fitten met een vijfde orde exponentieel polynoom. De keuze voor deze 
functie berust op empirische gronden. In de toekomst zou kunnen worden gezocht naar een 
fitfunctie, die berust op fysische grondslag. In deze functie dienen dan zowel de 
remstralingsachtergrond, als de detectorefficiëntie te worden meegenomen. (In het 
verleden is met name naar de remstraling gekeken.) 

• De coupes kunnen in de toekomst het beste op de volgende wijze worden gesneden: 
1. Er dient te worden bijgehouden wat de epi- en de endocardiale zijde van de coupe 

zijn. _ 
2. De coupes dienen in het cryo-microtoom zo doorgesneden te worden, dat de cellen 

niet in de lengte, maar in de breedterichting worden doorgesneden. Dit heeft twee 
voordelen: in de eerste plaats zijn er dan meer cellen zichtbaar in een scan van 120 
bij 120 J.Lm; in de tweede plaats is dan de kans veel kleiner dat binnen de breedte 
van een coupe ( = 10 J.Lm) zowel cellen als extracellulaire vloeistof aanwezig is. Zie 
figuur 3.7. 

• We zijn bij een nieuw onderzoek met name geïnteresseerd in coupes afkomstig van 
reperfusie weefsel. Deze coupes zouden na het snijden op de volgende wijze geanalyseerd 
kunnen worden: ofwel er wordt een rechthoekige scan gedaan over de complete lengte van 
de coupe, ofwel er worden op verschillende plaatsen scan van 120 bij 120 J.Lm gedaan. De 
eerste optie is favoriet: in dit onderzoek is reeds geverifieerd dat binnen 120 bij 120 J.Lm de 
celconcentraties rechthoekig verdeelt zijn, het analyseren van het grote aantal cellen 
binnen zo'n meetgebied is derhalve niet echt zinvol, volstaan kan worden met het 
analyseren van de circa de vijf het duidelijkst zichtbare cellen binnen dit gebied. Een 
dergelijk onderzoek kan meer duidelijkheid verschaffen over de plaatsafhankelijkheid 
binnen de hartwand van beschadigde/gezonde cellen. Ook zou zo kunnen worden 
vastgesteld welk percentage van de cellen beschadigd wordt bij reperfusie experimenten. 
Tijdens het gedane onderzoek is dat niet mogelijk, omdat, op het laatste experiment na, 
nooit is bijgehouden waar uit de hartwand de gemeten cellen afkomstig waren. We hebben 
in dit onderzoek gezien dat de beschadiging afhankelijk is van de plaats van de cellen in 
het hart. We zullen om te kunnen bepalen welk percentage van de cellen beschadigd is, 
dan ook evenveel weefsel moeten analyseren, dat afkomstig is van de epicardiale als de 
endocardiale zijde. 

• Voor dit 1fstudeeronderzoek is het o.a. programma Snelei.c ontwikkeld. Dit programma 
zou in de toekomst kunnen worden gebruikt in plaats van het programma Mass.c. Mass.c 
wordt gebruikt bij het programma DY ANA [BRA96]. Het voordeel van Snelei.c boven 
Mass.c, is dat het nauwkeuriger werkt: Snelei.c neemt in tegenstelling tot Mass.c namelijk 
ook de massadikte van waterstof mee bij de bepaling van de totale massadikte. De snelheid 
van de beide programma's is gelijk. 
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In onderstaande tabel staan voor iedere meting de concentraties in de afzonderlijke 
cellen weergegeven. 

C6(3) 950610 (CAD) 
cel Na Mg p s Cl K Ca Fe dikte 

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (mg/cm2) 
14 4794 1155 12740 15150 8615 15300 452 1143 0.29 
15 4587 1086 13930 14850 8524 15080 417 991 0.275 
16 4471 1132 15780 15090 8672 15930 315 451 0.243! 
17 4458 1029 15890 15260 8658 15850 344 522 0.263 
18 4500 1218 15410 15490 8355 15520 379 548 0.266 

CONT 01 (4) 950526 (CCE) 
18 3621 1132 12900 15610 10270 20080 326 569 0.258 
19 3549 950 12730 15720 10820 19800 569 676 0.242 
20 3734 1110 12400 16450 10660 20230 434 705 0.238 
21 3599 1067 12690 17040 10900 20930 386 705 0.237 
22 3177 998 11990 18080 10230 20810 464 538 0.255 
23 3735 1081 12820 16710 11050 20520 400 724 0.229 
24 3473 1209 12380 15730 10720 20530 397 803 0.22 

CONT 01(4.1) 950526 (CCF) 
26 3350 1047 12630 14690 9743 19370 353 645 0.22 
27 3158 1052 13180 15480 9915 19740 314 466 0.219 
28 3064 978 12740 15200 9607 18890 253 528 0.213 
29 3004 1303 12560 15240 9200 19600 356 337 0.232 
30 3120 1024 13040 15750 9664 19530 316 571 0.237 
31 3012 1017 13020 15480 9682 19190 298 459 . 0.225 
32 2678 887 12870 15230 9324 19120 354 442 0.217 

NORM 2 950422 (CHD) 
185 7878 915 11630 12840 12220 15290 551 227 0.709 
187 8983 1526 12250 13630 12720 17770 732 247 0.35 
188 8468 1644 12000 13280 11990 15400 471 116 0.543 
191 6920 . 944 12790 12020 11250 16020 589 213 0.506 
192 7848 1138 11920 11660 10810 15010 483 202 0.584 
193 6587 1158 12170 12190 11110 16040 595 259 0.523 
194 7042 1185 11880 12400 11350 16150 496 208 0.488 
195 7183 1191 12520 12160 11290 15430 403 250 0.508 
196 6852 1080 12060 11730 10930 14430 316 169 0.484 
197 8635 1709 12760 11660 11250 15090 699 198 0.468 
198 9623 1294 13230 13340 12250 16910 869 179 0.485 
199 6039 1011 11450 11460 10290 14780 482 222 0.508 
200 6225 945 11070 "11050 10600 15470 605 135 0.478 
202 7846 1244 12080 12230 11160 16140 645 365 0.463 
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NORM 950422 (CHC) 
206 4307 580 10120 9625 9018 13170 385 242 0.615 
207 3681 518 9578 9662 8712 12820 343 132 0.55 
208 4933 541 11280 10170 9520 13940 391 243 0.558 
209 5908 636 11470 11190 9933 14050 459 200 0.544 
210 6887 883 11740 10930 9911 14380 472 315 0.485 
211 6699 1243 11040 10930 10230 14080 561 317 0.5112 
212 6902 808 10670 10210 10380 12250 513 239 0.6332 
213 6975 575 10990 11480 10270 13780 822 110 0.6632 
214 6267 625 11010 10530 9954 13180 324 181 0.568 
215 5717 704 10930 10200 9597 13740 393 224 0.516 
216 4907 659 11190 10020 9147 13180 395 195 0.514 
217 5508 577 11750 9992 9198 13550 359 202 0.528 
218 6420 718 11660 10470 10040 14260 280 221 0.522 
219 6908 679 11670 10400 9944 13840 477 213 0.544 
220 5180 525 11150 10440 9591 13550 510 90 0.565 
221 8100 790 11020 10950 10120 13370 397 168 0.803 
222 5953 548 11370 10960 9912 13300 447 108 0.708 
223 7846 887 11760 10400 10120 13450 408 241 0.618 
22t! 8002 860 12080 10810 10420 14020 368 222 0.583 
225 7182 900 11440 10720 10030 13900 273 222 0.568 
226 5965 757 11500 10180 10230 14200 570 291 0.515 

N(4) 950617 (CBD) 
1 8575 583 15060 19530 25960 18070 552 560 0.553 

N4 950617 (CBD) 
239 7691 590 13050 17320 21360 15190 529 418 0.653 
240 7301 434 13540 16370 19940 13850 350 311 0.646 
241 7320 487 13330 17090 19320 14350 511 516 0.608 
242 8299 445 13010 18000 22250 16250 488 486 0.626 
243 8365 562 13500 17400 22980 15890 482 496 0.659 
244 10010 607 14530 17950 25890 17750 449 424 0.607 
245 7983 654 13420 17090 23120 16010 545 332 0.609 
246 8882 653 13520 18080 24200 16960 644 309 0.597 
247 8403 479 13090 18010 24170 16880 528 338 0.555 

ISCH 82(4) 950526 (CCD) 
10 2780 544 12210 13960 11180 17890 451 269 
11 2813 488 12370 14890 11070 18180 456 303 
12 3387 495 12240 14340 13720 18140 417 305 
13 3801 393 12060 14390 15760 18450 446 322 
14 2976 444 12260 14190 12650 17670 407 267 
15 2683 422 12040 13960 11790 17410 365 295 
16 3321 704 12610 14790 12470 18160 371 266 
17 3615 661 12520 14380 14230 18470 442 284 

ISCH grof 950325 (CIF) 
141 5362 904 10730 14680 14500 18200 705 214 
142 5705 918 11240 15410 15030 19070 480 390 
143 5314 823 11930 15100 14890 19470 493 476 
145 5510 901 11100 15120 14610 18690 451 481 
147 5420 842 11020 15030 14820 19010 479 455 
148 5234 894 11930 14840 14640 19270 556 433 
149 4682 1001 11110 14220 14420 18630 584 199 
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ISCH 12 950610 (CAF) 
228 6846 979 13130 14620 12620 9970 576 519 0.78 
229 6272 954 13310 14860 12330 9382 519 666 0.726 
230 5488 779 11990 14350 11820 9082 502 382 0.782 
231 5826 983 11070 13440 12900 8979 476 339 0.753 
233 5919 717 11440 14620 12200 9196 480 440 0.706 
234 4643 683 10180 12930 12030 8623 533 304 0.74 
235 7490 1114 12310 14690 11810 8944 489 349 1.05 
236 5834 949 12650 14250 11730 9065 644 330 1.061 

REP 2.2 950701 (CED) 
83 10330 522 16350 19210 36710 25910 780 714 0.32 
84 10020 437 16090 18640 35320 25280 606 362 0.31 
85 8087 392 16240 20050 35740 26080 607 563 0.34 
86 9314 493 15910 18860 33680 24540 576 700 0.3 
87 7233 517 16690 18780 32030 23620 669 471 0.33 
88 8426 833 16140 17640 31670 23770 453 275 0.28 
89 8709 327 15490 18700 32250 23380 650 390 0.35 
90 9292 471 16080 18180 34330 23850 585 602 0.311 
91 9257 523 15650 17870 35390 23730 723 685 0.301 
92 9284 255 15700 18400 36170 23270 769 385 0.30 

REP 2 950701 (CEC) 
93 4847 177 17400 18050 30460 29030 257 475 0.27 
94 5126 234 16910 19180 30360 29460 212 487 0.34 
95 5734 413 16490 18440 29350 28980 529 329 0.30 
96 6573 409 17060 17790 31120 28720 577 810 0.31 
97 5318 494 17020 19140 32880 29050 361 396 0.31 
98 5475 477 17370 19720 33520 30220 409 574 0.31 
99 6051 331 17580 19740 32910 30480 412 544 0.32 

100 7047 555 16960 18630 32160 30330 702 682 0.3 
101 4736 89 16760 18300 30430 29160 362 521 0.31 
102 6573 382 17260 21030 33050 31200 607 417 0.31 
103 7511 502 16990 19390 32160 30520 633 549 0.34 
104 8146 590 16300 20070 31860 31070 899 564 0.3 
105 5543 357 17600 17710 30270 28880 286 398 0.28 

REP A2 950513 (CFC) 
106 9123 1893 14530 13130 11830 8291 1245 0 0.22 
107 6400 1519 12530 12740 11340 8031 1055 180 0.23 
108 8304 1809 12530 12470 12410 8187 1204 377 0.2 
109 7663 1577 13120 12970 12030 8991 953 248 0.2 
110 8376 1628 13080 13850 11880 9330 885 310 0.26 
111 7303 1544 13840 12960 11230 9440 98p 306 0.2 
112 7784 1656 13900 13460 11760 9558 922 257 0.2 
113 7846 1732 13720 13550 11850 9725 946 345 0.2 
114 8761 1784 14050 13330 11890 9601 1039 284 0.2 
115 9377 1660 14560 13480 12740 9660 999 152 0.20 
116 9246 1606 14920 14320 12830 10410 1036 203 0.21 
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REP detail 950325 (CIE) 
130 16510 1382 11430 . 14520 27800 20480 599 170 0.829 
131 12040 1171 11600 14410 26070 19500 789 383 0.723 
132 15840 1254 12000 15810 28430 21320 893 327 0.644 
133 12560 1149 11470 14490 25830 19670 632 128 0.831 
134 12130 1170 11260 15030 26340 20130 545 109 0.769 
135 15440 1559 11710 15730 27310 21030 829 199 0.754 
136 15170 1386 12660 15720 27860 20780 666 223 0.9021 
137 21900 1886 12430 17330 30510 22850 911 79 1.0121 

R4w 950325 (CGD) 
154 10130 1060 11570 13470 21590 168800 443 138 0.227 
155 11970 1074 10480 13390 23230 17510 554 100 0.211 
156 12210 895 11450 13880 26670 19740 453 204 0.213 
157 13320 1245 11460 13440 26990 19810 579 260 0.203 
158 9063 1140 11000 12870 18500 14890 439 272 0.23 
159 11210 1448 10870 13480 18730 14990 409 136 0.223 
160 11350 1350 10140 13280 19520 15910 621 263 0.237 
161 12140 1252 10740 12870 19800 16020 297 337 0.222 
162 11360 1205 10960 13470 21350 16810 521 159 0.213 
163 10450 1109 10470 12950 20810 16160 445 98 0.206 
164 11750 1270 11060 13740 21840 16830 527 305 0.212 
165 12090 1374 11070 13330 22830 17730 377 32 0.218 
166 12080 1384 11170 13250 22420 17680 653 260 0.222 
167 11280 1271 11960 13640 23670 17860 581 152 0.216 
168 12760 1349 10690 13460 24850 19020 650 179 0.219 
169 10960 1075 11490 13310 23220 18130 454 187 0.194 
170 12100 1101 10750 13550 23480 17580 623 91 0.217 
171 10620 995 11300 12970 23520 18210 544 116 0.205 
172 11140 950 11930 12960 25100 18800 483 247 0.205 

R2k 950325 (CGC) 
175 10980 1180 10490 12490 19630 16640 357 185 0.343 
176 11250 1367 9652 11560 18200 15690 294 182 0.339 
177 10270 823 10390 12220 21080 17940 404 198 0.327 

REP onderin 960628 (C3B) 
0 8008 412 12650 12370 15880 9498 329 133 0.462 
1 8778 405 13160 14660 17840 10610 306 287 0.445 
2 8975 469 12300 13050 15670 9512 155 203 0.569 
3 8929 492 12770 13930 16460 9820 207 193 0.494 
4 8697 304 11800 12920 16500 10050 1043 290 0.432 
5 8135 428 12300 13770 16510 10010 190 172 0.503 
6 9262 587 12620 13450 15560 10080 279 234 0.538 
7 10900 701 12740 13240 16300 9976 234 267 0.525 
8 7367 329 12550 13100 14420 9794 169 229 0.474 
9 7283 313 12160 13200 15000 10200 131 204 0.461 

10 9243 483 14470 14510 15960 11650 293 182 0.515 
11 9118 408 11910 13570 15040 11000 325 326 0.488 
12 8596 441 13550 13670 14430 10640 278 258 0.648 
13 7358 685 12980 13170 14140 10550 320 150 0.448 
14 7236 668 12560 13450 13610 10120 260 80 0.691 
15 7991 436 12100 12280 13470 10150 330 376 0.50 
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REP bovenin 960628 {C3C) 
16 6144 547 13130 13880 16390 14700 393 277 0.457 
17 6214 39 13360 13690 17150 15120 470 343 0.368 
18 6918 456 13310 13990 17680 15130 436 285 0.403 
19 7484 330 12890 13680 16330 13970 238 477 0.415 
20 7662 155 13170 14350 18460 15130 523 316 0.386 
21 7726 506 13710 13820 18490 15480 885 176 0.3 
22 7197 589 13680 14510 18830 15290 473 6 0.37: 
23 7200 393 13060 13860 18400 14640 474 240 0.367 
24 5814 714 12200 13450 17120 14080 462 140 0.38 
25 6496 650 12550 12950 17160 14100 318 233 0.367 
26 6647 433 12020 12820 16930 13210 345 279 0.342 
27 6526 551 12040 13640 17550 13020 347 454 0.355 

REP midden 960628 (C3D) 
29 4555 606 12970 13500 12570 11680 309 282 0.279 
30 5138 357 12580 13390 11730 10950 883 233 0.31 
31 5027 479 12570 14340 12400 12030 311 219 0.298 
32 5297 384 12670 14230 12740 11850 363 188 0.303 
33 5199 297 12630 15400 12700 12250 428 383 0.287 
34 4675 239 12420 14080 12020 11970 337 428 0.331 
35 4592 563 12740 14530 12220 12220 294 260 0.3 
36 5266 410 12600 13970 12890 11310 194 266 0.382 
37 5312 534 12280 14360 12790 12170 403 212 0.324 
38 5299 346 13070 14980 14070 12290 431 204 0.315 
39 6019 456 13190 15810 14120 12360 592 383 0.358 
40 5013 25 12910 13620 11910 11900 223 184 0.366 
41 4501 81 10650 13640 12040 11340 252 89 0.387 

CapaBw1 950107 (CDF) 
38 47470 767 7603 10660 84270 5550 1301 175 0.271 
39 52000 680 6782 10910 99200 6505 1050 100 0.26 
40 39570 534 6710 11430 70880 4914 1051 40 0.231 

CaE(3) 950617 (CBC) 
2 16920 757 8215 13640 51020 4399 1555 606 0.33 
3 16580 793 8974 13480 50250 4248 1686 431 0.36 
4 14970 830 7738 14040 49720 3918 1872 58 0.39 
5 17520 771 9291 14210 52900 4490 1522 426 0.30 

CaB(3) 950617 (CBE) 
5 23580 415 9125 12370 78420 6016 1539 391 
7 23480 228 8874 13450 82080 5729 805 148 
8 23990 26 7426 13480 80790 5666 465 163 
9 16970 61 7598 12020 75450 5678 569 257 

CapaBk2 950107 (CDE) 
41 14220 356 5526 8312 27410 2795 1178 0 
42 15530 483 7682 7993 27480 2860 880 123 
43 15350 131 7828 8152 28750 2973 1080 193 
44 13780 20 8277 8041 27610 2696 1172 260 0.29 
45 14290 -17 7744 8102 27880 2812 991 205 0.30 
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CapaBk1 950107 (CDE) 
46 12930 155 7574 8307 27080 2931 1345 130 0.344 
47 13480 110 7735 8392 27190 3015 1247 196 0.317 
48 12320 -111 8894 8384 26020 2909 1951 285 0.267 
49 13380 28 7377 8412 26840 2924 1158 172 0.292 
50 13160 346 7393 7991 26410 2899 1136 43 0.261 

CapaAw1 9501 07 (CDD) 
51 36300 129 6332 9946 64250 5115 863 242 0.341 
52 31510 259 7549 10480 57910 4823 1115 25 0.261 
54 23160 237 7839 10040 45370 4556 963 142 0.231 
55 21440 322 8206 10010 41820 4562 837 148 0.25 
56 39340 132 8009 10960 73710 4704 1036 58 0.208 

CapaAk2 9501 07 (CDC) 
57 21990 -25 8298 8351 47100 3691 1148 224 0.314 

Capar01 950217 (CDH) 
59 12370 632 6039 6948 30060 3079 2071 166 0.418 
60 12740 462 4774 7184 30470 3145 1239 85 0.42 
61 11280 436 4318 6632 28580 2709 1028 47 0.514 
62 12080 381 4788 7493 30800 3472 1236 36 0.483 
63 12260 513 5638 6921 30090 2774 1007 85 0.495 
64 14030 179 4409 8175 33290 3429 1415 -40 0.366 
65 12360 507 5296 6773 30370 2748 1080 79 0.459 
66 15500 373 6895 7803 32150 3737 1224 -242 0.398 
67 11650 379 6472 7604 30550 3144 1332 -312 0.365 
68 12930 602 5835 6524 27890 2928 1419 24 0.367 

CaparC1 950217 (CDG) 
69 12010 381 6789 7157 29050 2841 1326 -107 0.32 
70 10090 340 6937 7037 29410 2910 1574 -112 0.327 
71 13890 461 6707 6889 30640 2660 1059 65 0.458 
72 15920 721 5334 7494 32560 3094 1050 138 0.357 
73 14910 556 8591 6713 31410 2876 1180 177 0.388 
74 12030 319 6563 7865 33530 3228 1350 -44 0.31 
75 13760 69 6578 8262 35360 3184 1361 -121 0.324 
76 13830 672 5723 7008 35340 2975 842 85 0.399 
77 14560 105 8121 7669 34440 3454 1315 54 0.304 
78 13400 227 7146 8352 36950 3550 1194 -376 0.287 
79 16930 765 6881 7685 35510 3744 1214 186 0.297 
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In de onderstaande tabel staan voor iedere meting het gemiddelde, de 
standaarafwijking en de deviatie voor een rechthoekige verdeling afgebeeld. 

C6(3) 95061 0 (CAD) 
cel Na Mg p s Cl K Ca Fe dikte 

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (mg/cm2) 
gemiddeld 4562.0 1124.0 14750.0 15168.0 8564.8 15536.0 381.4 731.0 0.267 
standafw 124.4 63.8 1225.4 209.6 116.9 321.8 49.1 280.3 0.015 
rechth dev 97.0 54.6 909.3 184.8 91.5 245.4 39.5 199.8 

CONT D1(4) 950526 (CCE) 
gemiddeld 3555.4 1078.1 12558.6 16477.1 10664.3 20414.3 425.1 674.3 0.240 
standafw 191.6 85.6 319.3 896.7 309.8 402.1 76.5 91.8 0.013 
rechth dev 161.1 74.8 262.7 713.0 236.7 326.2 70.1 76.5 

CONT D1(4.1) 950526 (CCF) 
gemiddeld 3055.1 1044.0 12862.9 15295.7 9590.7 19348.6 320.6 492.6 0.223 
standafw 203.5 127.3 230.1 331.1 247.0 299.3 37.8 99.4 0.009 
rechth dev 194.0 120.1 179.0 306.0 206.4 245.4 29.7 88.9 

NORM 2 950422 (CHD) 
gemiddeld 7580.6 1213.1 12129.3 12260.7 11372.9 15709.3 566.9 213.6 0.507 
standafw 1070.0 254.0 566.9 765.5 686.0 879.4 142.3 60.1 0.078 
rechth dev 1034.6 229.2 623.5 744.8 701.5 964.2 159.6 71.9 

NORM 950422 (CHC) 
gemiddeld 6202.2 714.9 11210.4 10489.0 9822.7 13619.5 435.6 208.4 0.577 
standafw 1184.5 175.6 577.1 486.3 471.7 522.5 120.6 62.2 0.076 
rechth dev 1275.7 209.3 722.3 535.5 493.1 614.9 158.5 65.5 

N4 950617 (CBD) 
gemiddeld 8250.4 545.7 13443.3 17478.9 22581.1 15903.3 502.9 403.3 0.618 
standafw 843.0 86.4 458.3 581.0 2114.1 1262.4 79.1 83.3 0.03:3 
rechth dev 782.0 63.5 438.8 493.6 1896.6 1125.8 84.9 59.8 

ISCH 82(4) 950526 (CCD) 
gemiddeld 3172.0 518.9 12288.8 14362.5 12858.8 18046.3 419.4 288.9 0.477 
standafw 417.5 111.8 202.4 341.5 1621.0 369.0 35.9 20.8 0.009 
rechth dev 322.7 89.8 164.5 268.5 1353.9 306.0 26.3 16.2 

ISCH grof 950325 (CIF) 
gemiddeld 5318.1 897.6 11294.3 14914.3 14701.4 18905.7 535.4 378.3 0.40:: 
standafw 319.0 57.5 461.3 382.6 219.7 430.0 88.2 121.3 0.01:: 
rechth dev 295.3 51.4 346.4 343.5 176.1 366.6 73.3 81.4 

ISCH 12 950610 (CAF) 
gemiddeld 6039.8 894.8 12010.0 14220.0 12180.0 9155.1 527.4 416.1 0.82E 
standafw 859.0 150.8 1069.2 680.4 418.6 394.5 57.4 122.6 0.141 
rechth dev 821.9 124.4 903.6 557.1 337.7 388.8 48.5 104.5 

REP 2.2 950701 (CED) 
gemiddeld 8995.2 477.0 16034.0 18633.0 34329.0 24343.0 641.8 514.7 0.321 
standafw 913.5 154.0 358.9 686.9 1833.5 1050.8 99.1 159.2 0.01~ 

rechth dev 894.0 166.9 346.4 6%.7 1454.9 811.2 94.4 126.7 
REP 2 950701 (CEC) 

gemiddeld 6052.3 385.4 17053.8 19014.6 31579.2 29776.9 480.5 518.9 0.31E 
standafw 1053.6 148.2 392.1 979.1 1326.0 883.6 198.6 128.1 0.02" 
rechth dev 984.4 144.6 375.3 958.4 1203.8 715.9 198.3 138.9 

REP A2 950513 (CFC) 
gemiddeld 8198.5 1673.5 13707.3 13296.4 11980.9 9202.2 1024.5 242.0 0.23~ 

standafw 912.1 118.0 809.8 521.5 506.5 746.8 112.0 105.6 0.01! 
rechth dev 859.4 108.0 689.9 534.0 461.9 686.8 103.9 108.8 
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REP detail950325 (CIE) 
gemiddeld 15198.8 1369.6 11820.0 15380.0 27518.8 20720.0 733.0 202.3 0.808 
standafw 3239.4 251.9 501.3 987.1 1528.6 1068.6 140.2 106.3 0.113 
rechth dev 2846.3 212.8 404.1 842.9 1351.0 967.1 105.7 87.8 

R4w 950325 (CGO) 
gemiddeld 11472.8 1186.7 11082.1 13332.1 22532.6 17397.9 508.1 186.1 0.215 
standafw 983.6 158.5 488.8 293.7 2428.7 1418.4 97.9 83.3 0.010 
rechth dev 1228.9 159.6 525.4 291.6 2450.9 1420.3 49.1 88.0 

R2k 950325 (CGC) 
gemiddeld 10833.3 1123.3 10177.3 12090.0 19636.7 16756.7 351.7 188.3 0.336 
standafw 506.2 276.4 457.7 478.4 1440.0 1129.5 55.2 8.5 0.008 
rechth dev 3247.6 237.6 2786.3 3337.1 5253.9 4529.3 84.9 52.5 

REP onderin 960628 (C3B) 
gemiddeld 8492.3 472.6 12663.8 13396.3 15424.4 10228.8 303.1 224.0 0.512 
standafw 969.9 126.6 662.7 644.0 1201.9 555.0 208.0 75.6 0.072 
rechth dev 1057.7 114.6 770.8 687.0 1261.5 621.2 263.3 85.4 

REP bovenin 960628 (C3C) 
gemiddeld 6835.7 446.9 12926.7 13720.0 17540.8 14489.2 447.0 268.8 0.376 
standafw 626.8 196.7 596.5 489.3 842.3 814.2 160.6 128.7 0.03 
rechth dev 551.9 194.9 487.9 487.9 721.7 710.1 186.8 136.0 

REP midden 960628 (C30) 
gemiddeld 5068.7 367.5 12560.0 14296.2 12630.8 11870.8 386.2 256.2 0.32 
standafw 418.5 174.8 628.8 738.2 745.9 436.6 182.1 94.4 0.03 
rechth dev 438.2 167.7 733.2 698.6 689.9 407.0 198.9 97.9 

CapaBw1 9501 07 (CDF) 
gemiddeld 46346.7 660.3 7031.7 11000.0 84783.3 5656.3 1134.0 105.0 0.25 
standafw 6290.7 117.7 496.1 392.8 14167.0 800.8 144.6 67.6 0.021 
rechth dev 3588.2 67.3 257.8 222.3 8175.3 459.3 72.5 39.0 

CaE(3) 950617 (CBC) 
gemiddeld 16497.5 787.8 8554.5 13842.5 50972.5 4263.8 1658.8 380.3 0.351 
standafw 1090.0 31.8 707.2 339.8 1391.4 251.2 158.8 230.6 0.040 
rechth dev 736.1 21.1 448.3 210.7 918.0 165.1 101.0 158.2 

CaB(3) 950617 (CBE) 
gemiddeld 22005.0 182.5 8255.8 12830.0 79185.0 5772.3 844.5 239.8 0.63S 
standafw 3363.9 178.3 867.7 747.1 2915.0 164.8 484.4 111.8 0.062 
rechth dev 2026.5 112.3 490.5 421.5 1913.9 101.0 310.0 70.1 

CapaBk2 950107 (CDE) 
gemiddeld 14634.0 194.6 7411.4 8120.0 27826.0 2827.2 1060.2 156.2 0.321 
standafw 764.0 217.1 1079.5 123.1 546.8 101.0 126.5 100.0 0.031 
rechth dev 505.2 144.3 794.1 92.1 386.8 80.0 86.0 75.1 

CapaBk1 9501 07 (CDE) 
gemiddeld 13054.0 105.6 7794.6 8297.2 26708.0 2935.6 1367.4 165.2 0.29E 
standafw 461.8 168.2 631.8 175.8 487.4 46.1 336.5 88.8 0.03E 
rechth dev 334.9 131.9 437.9 121.5 337.7 33.5 235.3 69.9 

CapaAw1 9501 07 (CDD) 
gemiddeld 30350.0 215.8 7587.0 10287.2 56612.0 4752.0 962.8 123.0 0.25~ 

standafw 7884.4 83.9 741.8 431.3 13205.6 231.1 116.5 85.1 0.05( 
rechth dev 5167.3 55.7 541.0 292.7 9205.9 161.4 80.3 62.6 

Capar01 950217 (CDH) 
gemiddeld 12720.0 446.4 5446.4 7205.7 30425.0 3116.5 1305.1 -7.2 0.42! 
standafw 1228.4 130.3 878.6 544.3 1542.8 344.3 306.3 152.5 0.051 
rechth dev 1218.2 130.8 743.9 476.6 1558.8 296.8 307.2 138.0 

CaparC1 950217 (CDG) 
gemiddeld 13757.3 419.6 6851.8 7466.5 33109.1 3137.8 1224.1 -5.0 0.34: 
standafw 1906.6 239.0 921.5 552.9 2682.4 333.6 195.5 167.6 0.05: 
rechth dev 1974.5 200.9 940.2 473.1 2280.5 312.9 211.3 162.2 
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In de onderstaande tabel, staat voor iedere fase het gemiddelde, de standaardafwijking 
en de relatieve standaarafwijking weergegeven. Dit is éerst per element gedaan. Op de 
onderste twee regels staat het gemiddelde van de relatieve standaardafwijking, en de 
afwijking hierin weergegeven. 

gem cont: sd cont: sd relatief gem norm sd norm sd relatief gem isch sdisch sd relatief 
Na 3724 767 0.21 7344 1044 0.14 4843 1492 0.31 
Mg 1082 40 0.04 825 347 0.42 770 218 0.28 

p 13390 1187 0.09 12261 1122 0.09 11864 513 0.04 
s 15647 722 0.05 13410 3634 0.27 14499 367 0.03 

Cl 9607 1050 0.11 14592 6962 0.48 13247 1305 0.10 
K 18433 2565 0.14 15077 1266 0.08 15369 5399 0.35 

Ca 376 53 0.14 502 66 0.13 494 65 0.13 
Fe 633 125 0.20 275 111 0.40 361 65 0.18 

gemiddelde sd relatief: 0.12 0.25 0.18 
standaardafwijking sd relatief: 0.06 0.16 0.12 

gem rep sd rep sd relatief gem capa sd capa sd relatief 
Na 9016 3115 0.35 21171 11806 0.56 
Mg 834 503 0.60 377 247 0.66 

p 13114 2218 0.17 7367 964 0.13 
s 14795 2448 0.17 9881 2519 0.25 

Cl 21464 8130 0.38 48703 23286 0.48 
K 17198 6802 0.40 4058 1226 0.30 

Ca 542 227 0.42 1195 255 0.21 
Fe 289 132 0.46 145 127 0.88 

gemiddelde sd relatief: 0.37 0.43 
standaardafwijking sd relatief: 0.15 0.25 
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Appendix B: afleiding van de deviatie voor een rechthoekige 
verdeling 

Gegeven is de kansdichtheid f(x): 

i 
f(x) 

a b 
x --+ 

Er geldt: 
b 1 
J f(x)dx = 1 <=> f(x) = -

b-a 
a 

E(x) is de verwachtingswaarde van x: 

b 1 2b b+a 
def: E(x) = J.l = Jxf(x)dx = __ !__ ---

b-a 2 2 
a a 

De deviatie kan nu met de volgende definitie berekend worden: 

b 

def: var(x) = J (x- J.l) 2 f(J.l)dJ.l = a 2 [1] 

Ook geldt: 

[2] 

2 1 ( )2 uit [1] en [2] volgt: a =U b-a 
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Apendix C: de ontwikkelde programmatuur 
1: TheGRONK 

/* Het programma the GRONK werd geschreven door Paul Doorschot *I 

/* Let op: dit programma ereeert ... _som .... spe files, die maar uit 2300 kanalen bestaan, en niet zoals 
oorspronkelijk */ 
/*uit 4096 kanalen: om tijdwinst te boeken*/ 
/*Voor aanpassen: zoek gewoon alle -2300-'s die er te vinden zijn en verander ze zoals jij ze wilt hebben.*/ 

#include <stdio.h> 

main() 
{ 

int i,j,k,aantal,m,n,ch,lading,ladingsum,invoeraantal,keren,beginnr,eindnr,aantalpixels,aantalpixelsxas; 
int nummer[11000],som[5000],invoer[920]; 
FILE *q, *p, *r, *s, *t, *fopen(); 
char 
fijlnaam[40],vijlnaam[40],invoernaam[4],infoernaam[4],invoermaam[4],paneutfijl[40],pixels_ladingfijl[40],axilf 
ijl[40]; 
float lading_per_pixel,ruimtehoek; 

aantalpixels= 1 024; 
aantalpixelsxas=32; 

printf("Geef me het beginnummer van de files waarin je contouren staan.\n"); 
scanf ("%d",&beginnr); 
printf("Geef me nu het nummer van de laatste file die contouren bevat.\n"); 
scanf ("%d",&eindnr); 

invoeraantal=eindnr-beginnr+ 1; 
for (keren=O; keren<invoeraantal; keren++) 

invoer[keren ]=beginnr+keren; 

printf("\ngeef nu 3 maal de drie karakters van de\" .spe\" -\nfiles waarin geladen moet worden !\n"); 
printf("(bijv.: a1a,b1a,c1a, of met de nieuwe regeling: p1a,b1a,fla)\n"); 
printf("begin met de pixe-file en\ngeef na iedere drie karakters return!\n"); 

scanf ("%s" ,&invoernaam[O]); 
scanf ("%s" ,&infoernaam[O]); 
scanf ("%s" ,&invoermaam[O]); 

I* maak eerst de header van de paneut batch file aan */ 

printf("\nlk zou nu graag de ruimtehoek willen weten\n"); 
scanf ("%e" ,&ruimtehoek); 

printf("\ndanku. Now I'm gonna bring in: THE WOLF, so sit tight!\n"); 

sprintf( &paneutfijl[O], "panfijlsom%04d. bat" ,invoer[O]); 
r=fopen(paneutfijl, "w"); 
fprintf(r,"$@user8:[tnndfm.pas.paneut]pan_log.com\n"); 
fprintf( r," $pannew\ns\no\n %s_tot\n 1 \nc\n %s_tot\n2\nq\ni\n" ,invoernaam,invoernaam); 

/*maak ook een pixels_lading file aan*/ 
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sprintf( &pixels_ladingfi jl[O], "pixels_ladingfi j !som %04d. txt" ,invoer[O]); 
s=fopen(pixels_ladingfijl, "w"); 
fprintf(s,"cel\t#pixels\tlading\n\t\t(pC)\n\n"); 

/*en nu we toch bezig zijn: een axil batch file is ook nooit weg, niet dan?*/ 

sprintf( &axilfijl[O], "axilfijlsom%04d.bat" ,invoer[O]); 
t=fopen( axilfijl, "w"); 

/*haal nu uit een -sum- file de totaal opgeschoten lading*/ 

sprintf( &fijlnaam[O], "%s_sum.spe" ,invoernaam); 
q=fopen(fijlnaam,"r"); 
while (m!=5) 
{ ch=getc(q); 

if(ch!='$') continue; 
else 

ch=getc(q); 
if (ch=='E') m=5; 

} 
while ((ch=getc(q))!='Q'); 
fscanf( q," o/od" ,&ladingsum); 
fclose(q); 
lading_per_pixel=( 1. O*ladingsum )/ aantalpixels; 

/* copieer zowel de pla,bla als fla_sum files naar pla_somsum (etc.) files, zodat dat bij egg geen probleem 
meer oplevert*/ 

sprintf( &vijlnaam[O]," %s_somsum.spe" ,invoernaam); 
q=fopen(fijlnaam, "r"); 
p=fopen(vijlnaam,"w"); 
while ((ch=getc(q))!=EOF) putc(ch,p); 
fclose (q); 
fclose (p); 

sprintf( &fijlnaam[O]," %s_sum.spe" ,infoernaam); 
sprintf( &vijlnaam[O]," %s_somsum.spe" ,infoernaam); 
q=fopen( fi j !naam," r"); 
p=fopen(vijlnaam,"w"); 
while ((ch=getc(q))!=EOF) putc(ch,p); 
fclose (q); 
fclose (p); 

sprintf( &fijlnaam[O]," %s_sum.spe" ,invoermaam); 
sprintf( &vijlnaam[O)," %s_somsum.spe" ,invoennaam); 
q=fopen(fijlnaam, "r"); 
p=fopen(vijlnaam,"w"); 
while ((ch=getc(q))!=EOF) putc(ch,p); 
fclose (q); 
fclose (p); 

/* doorloop nu voor het aantal contouren wat er is de rest van het programma */ 

for (keren=O; keren<invoeraantal; keren++) 
{ 

/* schrijf -l en -I onder de contour file, zodat je weet waar het einde is *I 
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sprintf(&fijlnaam[O],"array_of_points%04d%s",invoer[keren],".spe"); 
q=fopen( fij lnaam, "a"); 
fprintf(q,"-I -I"); 
fclose (q); 

q=fopen(fijlnaam, "r"); 
aantal=O; 
i=O; 
while ((ch=getc(q))!='$'); 
while (i!=(-I)) 
{ 

fscanf(q, "%d" ,&i); 
fscanf(q,"%d",&j); 
k=(i+j*aantalpixelsxas); 
nummer[aantal]=k; 
++aantal; 

fclose (q); 

lading=( int)( (lading_per_pixel *(aantal-I) )+0.5); 

/* maak nu je de lading weet de paneut batch, pixels_lading en de axil batch file in orde *I 

if (keren==Ü) 
{ 

fprintf(r, "%s_som %04d\na\n 1 0\no/oe\n I2\n8.5\n I3\n.04\n I4\n.3\n I5\n3\n" ,invoernaam,invoer[O],ruimtehoek); 
fprintf(r, "2\no/ode-6\n I6\nu\nc\n\n" ,lading); 

el se 

fprintf(r," i\n %s_som %04d\na \n2\n o/ode-6\n I6\nu\nc\n \n", invoernaam,in voer[keren] ,lading); 

fprintf(s, "%d\t%d\t%d\n" ,invoer[keren] ,(aantal-I ),lading); 
fprintf(t,"load spec=%s_som%04d.spe\n" ,invoernaam,invoer[keren]); 
fprintf( t, "display roi\nfit n_iter= I 00\nfit n_iter= I 00\ndisplay residual\nsave_res\nreport full save\n\n "); 

/* De paneut batch file, de pixels_lading file en de axil batch file zijn weer afgehandeld */ 

printf("\n\nCel nr.: %d\n" ,invoer[keren]); 
printf("%d pixels groot is deze cel,\n",(aantal-1)); 
printf("en de lading van deze cel is: %d pCoulomb\n",lading); 
for (i=O;i<SOOO;i++) som[i]=O; 
m=O; 
i=O; 
printf("\neffe wachteh!\n"); 

/* lees van al de files die tot de contour behoren de spectra in, en stop ze in het array som[j] *I 

while (nummer[i]>=O) 
{ sprintf(&fijlnaam[O],"%s_ %04d%s" ,invoernaam,nummer[i]," .spe"); 

q=fopen(fijlnaam,"r"); 
m=O; 
while (m!=5) 
{ ch=getc(q); 

if (eh!='$') continue; 
el se 
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ch=getc(q); 
if (ch='D') m=5; 

} 
while ((ch=getc(q))!='5'); 
for G=O;j<=2300;++j) 
{ fscanf(q,"%d",&k); 

som[j]+=k; 

fclose (q); 
m=O; 
++i; 

Apendix C: de ontwikkelde programmatuur 

sprintf(&vijlnaam[O],"%s_ %s%04d%s" ,invoemaam,"som" ,invoer[keren]," .spe"); 
q=fopen(vijlnaam,"w"); 
p=fopen(fijlnaam,"r"); 

/*Stop nu de spectra in de 'output'-file, maar zorg er wel eerst voor dat de header klopt. */ 
/* Copieer hiervoor de header van de laatst ingelezen spe-file, maar verander de lading voor de juiste. *I 
/* Als laatste moet ook de footer in orde gemaakt worden, anders kan AXIL geen "save_res" opdracht aan. */ 
/*(daarvoor moet ook de -2300- kloppen in de header) */ 

/* READER */ 

m=O; 
while (m!=5) 
{ 

while (eh!='$') 
{ ch=getc(p); 

putc(ch,q); 
} 
ch=getc(p ); 
putc(ch,q); 
if ((ch!='D') && (ch!='E')) continue; 
el se 

if (ch='E') 
{ while ((ch=getc(p))!='Q') putc(ch,q); 

putc( ch,q); 
fprintf(q," %d\n",lading); 
while ((ch=getc(p))!='$'); 
putc( ch,q); 

el se 
while ( ( ch=getc(p)) !='0') putc( ch,q); 
putc( ch,q); 
fprintf(q," 2300\n"); 
m=5; 

/* SPECTRUM */ 

for G=O;j<=2300;++j) 
fprintf(q,"%d\n" ,som[j]); 

/* FOOTER */ 
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fprintf(q,"$LAST_FILE:\n 1\n$SUM_SPE:\n 1\n$END:"); 

fclose(q); 
fclose(p); 

Apendix C: de ontwikkelde programmatuur 

/* Herhaal bovenstaande opdrachten voor de andere twee file-series */ 

printf("nog effe wachteh!\n"); 
for (i=O;i<SOOO;i++) som[i]=O; 
i=O; 
m=O; 

while (nummer[i]>=Ü) 
{ sprintf(&fijlnaam[O], "%s_ %04d%s" ,infoernaam,nummer[i]," .spe"); 

q=fopen(fijlnaam,"r"); 
while (m!=5) 
{ ch=getc(q); 

if (eh!='$') continue; 
el se 

ch=getc(q); 
if (ch='D') m=5; 

while ((ch=getc(q))!='5'); 
for (j=O;j<=2300;++j) 
{ fscanf(q,"%d",&k); 

somÜ]+=k; 
} 
fclose (q); 
m=O; 
++i; 

sprintf(&vijlnaam[O], "%s_ %s%04d%s" ,infoernaam, "som" ,invoer[keren]," .spe"); 

q=fopen(vijlnaam,"w"); 
p=fopen(fijlnaam, "r"); 

/* HEADER */ 

m=O; 
while (m!=5) 
{ 

while (eh!='$') 
{ ch=getc(p); 

putc(ch,q); 
} 
ch=getc(p); 
putc(ch,q); 
if ((ch!='D') && (ch!='E')) continue; 
el se 

if(ch='E') 
{ while ((ch=getc(p))!='Q') putc(ch,q); 

putc(ch,q); 
fprintf(q," %d\n",lading); 
while ((ch=getc(p))!='$'); 
putc(ch,q); 
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el se 
while ( ( ch=getc(p)) !='0') putc( ch,q); 
putc(ch,q); 
fprintf(q," 2300\n"); 
m=5; 

I* SPECTRUM + FOOTER */ 

for (j=O;j<=2300;++j) 
fprintf(q,"%d\n" ,som[j]); 
fprintf(q,"$LAST_FILE:\n l\n$SUM_SPE:\n l\n$END:"); 

fclose(q); 
fclose(p); 

printf(" ... en nog effe wachteh ... \n"); 

for (i=O;i<5000;i++) som[i]=O; 
i=O; 
m=O; 

while (nummer[i]>=O) 

Apendix C: de ontwikkelde programmatuur 

{ sprintf(&fijlnaam[O], "%s_ %04d%s" ,invoermaam,nummer[i]," .spe"); 
q=fopen(fijlnaam, "r"); 
while (m!=5) 
{ ch=getc(q); 

} 

if (eh!='$') continue; 
else 
{ 

ch=getc(q); 
if (ch=='D') m=5; 

while ((ch=getc(q))!='5'); 
for (j=O;j<=2300;++j) 
{ fscanf(q,"%d",&k); 

som[i]+=k; 
} 
fclose (q); 
m=O; 
++i; 

sprintf( &vijlnaam[O], "%s_ %s%04d%s ",invoermaam, ":,om" ,invoer[keren], ".spe"); 
q=fopen(vijlnaam, "w"); 
p=fopen(fijlnaam,"r"); 

I* HEADER */ 

m=O; 
while (m!=5) 
{ 

while (eh!='$') 
{ ch=getc(p ); 

putc(ch,q); 
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} 
ch=getc(p ); 
putc(ch,q); 
if ((ch!='D') && (ch!='E')) continue; 
el se 

if(ch='E') 
{ while ( ( ch=getc(p)) !='Q') putc( ch,q); 

putc( ch,q); 
fprintf(q," %d\n",lading); 
while ((ch=getc(p))!='$'); 
putc( ch,q); 

el se 
{ while ((ch=getc(p))!='O') putc(ch,q); 

putc(ch,q); 
fprintf(q," 2300\n"); 
m=5; 

/*SPECTRUM+ FOOTER */ 

for (j=O;j<=2300;++j) 
fprintf(q,"%d\n" ,som[j]); 
fprintf( q, "$LAST _FILE:\n l\n$SUM_SPE:\n 1 \n$END:" ); 

fclose(q); 
fclose(p); 

printf("\n\n PIZZA!\n\n"); 
printf("in totaal heb ik nu het volgende gesaved:\n"); 
printf("%s_ %s%04d%s\n" ,invoemaam,"som" ,invoer[keren]," .spe"); 
printf("%s_ %s%04d%s\n" ,infoemaam, "som" ,invoer[keren]," .spe"); 
printf("%s_ %s%04d%s\n" ,invoermaam, "som" ,invoer[keren]," .spe"); 

Apendix C: de ontwikkelde programmatuur 

/* En sluit nu tenslotede paneut batch file, de pixels_lading file en axil batch file weer netjes af*/ 

fprintf(r, "i\n%s_somsum\na\n2\n%de-6\n 16\nu\nc\n\n" ,invoemaam,ladingsum); 
fprintf(r, "q\n"); 
fclose(r); 

fprintf(s,"som\t1024\t%d\n",ladingsum); 
fclose(s); 

fclose(t); 

printf("\nlk heb ook nog een paneut batchfile en een\npixels_lading file aangemaakt, "); 
printf("voor de liefhebbers,\nen ook nog drie _somsum.spe files, vooreggen axil en een axilbatch file.\n"); 

/* "There is no such thing as the GRONK" */ 
I* H.Daniels */ 

2: SNELEI.c 
#include <stdio.h> 

main() 
{ 
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int i,j ,x,y ,k,l,dummy ,ch,nummer ,opgeschoten_lading,countsRFS,countsRB S; 
int RBS[2000],RFS[2000],contour[2000]; 
FILE *b, *f, *fopen(); 
char RBSnaam[40],fijlnaam[40],RFSnaam[40],X[1]; 
char B,F; 
float 
ruimtehoekRBS,ruimtehoekRFS,ro_t,ro_tH,ro_tC,ro_tN,ro_tO,ro_tCNO,aantal_protonen,Nav,e,fl,f2,f3,i1,i2,i3; 

Nav=6.022e23; 
e= 1.6022e-19; 
f1=0.711306619574; 
f2=0.140744888562; 
f3=0.147948491863; 

I* fl, f2 en f3 zijn de ATOMIC fractions van resp. C,N en 0, als de MASS fractions resp: 65%, 15% en 18% 
zijn.*/ 

printf("Wat is de naam van de asc fijl die gebruikt moet worden voor RBS C,N,O?\n"); 
scanf("%s" ,&RBSnaam[O]); 
printf("wat is de naam van de asc fijl die gebruikt moet worden voor RFS H?\n"); 
scanf("%s" ,&RFSnaam[O]); 
printf("Van welk celnummer x tot en met welk celnummer y moet er geladen worden?\n"); 
printf(" ----------\n"); 
printf("x: "); 
scanf("o/od" ,&x); 
printf("\ny: "); 
scanf(" o/od" ,&y); 
printf("\nAls laatste wil ik nu nog weten in welke X1a_som00xx.asr ik alles moet weg gaan schrijven."); 
printf("\nkarakter bitte giebs mir X: "); 
scanf("o/os" ,&X[O]); 
printf("\n\n"); 
printf("Een ogenblikje geduld a.u.b."); 

f=fopen(RFSnaam,"r"); 
b=fopen(RBSnaam, "r"); 

for (i=O; i<1024; ++i) 
{ fscanf(b,"o/od" ,&dummy); 

fscanf(b,"%d" ,&dummy); 
fscanf(b, "%d" ,&RBS[i]); 
if (RBS[i]==O) printf("RBS[o/od]=O!\n" ,i); 

} 
fclose(b); 

for (i=O; i<1024; ++i) 
{ fscanf(f,"o/od",&dummy); 

fscanf(f,"o/od",&dummy); 
fscanf(f,"%d" ,&RFS[i]); 
if (RFS[i]==O) printf("RBS[o/od]=O!\n" ,i); 

fclose(f); 

b=fopen("b 1 a_sum.asr", "r"); 
f=fopen(" c 1 a_sum.asr", "r"); 

while (( ch=getc(b))! =': '); 
while ((ch=getc(b))!=':'); 
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while ((ch=getc(b))!=':'); 
while ((ch=getc(b))!=':'); 
while ((ch=getc(b))!=':'); 

fscanf(b, "%f' ,&ruimtehoekRBS); 
printf("\n\nRBShoek: %f mSr" ,ruimtehoekRBS); 
ruimtehoekRBS*=1e-3; 
fclose(b); 

while ((ch=getc(f))!=':'); 
while ((ch=getc(f))!=':'); 
while ((ch=getc(f))!=':'); 
while ((ch=getc(f))!=':'); 
while ((ch=getc(f))!=':'); 

fscanf(f, "%f' ,&ruimtehoekRFS); 
printf("\nRFShoek: %f mSr\n" ,ruimtehoekRFS); 
printf("\nSo, now I'm gonna frie this egg GOOD!\nHold on.\n\n"); 
ruimtehoekRFS*=1e-3; 
fclose(f); 

for (i=x; i<=(y+ 1); ++i) 
{ 

if(i==(y+l)) 
{ 

sprintf( &fijlnaam[O]," %s 1 a_somsum.asr" ,X); 
for (j=O; j<l024; ++j) contour[j]=j; 
nummer=1024; 

else 

sprintf( &fijlnaam[O], "array _of_points %04d.spe" ,i); 
b=fopen(fijlnaam, "r"); 
printf("check: %s\n" ,fijlnaam); 
while ((ch=getc(b))!='$'); 
nummer=O; 
k=5; 
while (k!=(-1)) 
{ 

fscanf(b," %d" ,&k); 
fscanf(b," %d" ,&1); 
contour[nummer]=(k+32*l); 
++nummer; 

--nummer; 
fclose (b); 
sprintf(&fijlnaam[O],"%s1a_som%04d.asr",X,i); 

b=fopen(fijlnaam, "r"); 

while ((ch=getc(b))!='Q'); 
fscanf(b," %d" ,&opgeschoten_lading); 
aantal_protonen=( opgeschoten_lading/1.6022e-7); 
fclose (b); 
printf("check: aantal protonen= %t\n" ,aantal_protonen); 

b=fopen(fijlnaam,"r"); 
f=fopen(fijlnaam, "w"); 
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while ( ( ch=getc(b)) !=EOF) putc( ch,f); 
fclose(b); 

countsRFS=O; 
c~untsRBS=O; 

for (j=O; j<nurnrner; ++j) 
{ 

k=contour[j]; 
countsRFS+=RFS[k]; 
countsRBS+=RBS[k]; 

if (countsRFS==O) printf("check: countsRFS = "); 
if (countsRBS=O) printf("check: countsRBS = "); 

Apendix C: de ontwikkelde programmatuur 

/*reken nu, nouje_alles weet, ro*t uit voor de verschillende elementen, voordsigma/domega ga ik uit van: 
voor RFS: 0.0403 e-28 barn/sr (RFS detector onder 45 graden opgesteld) 
voor RBS: 0.0744 e-28 barn/sr (RBS detector onder 147 graden opgesteld) 

*I 

ro_tH=countsRFS/(6.022*aantal_protonen*ruimtehoekRFS*0.432e-5); 
i 1=countsRBS * 12.0 11(6.022 *aantal_protonen *ruimtehoekRBS *0.07 44e-5); 
i2=countsRBS*14.007/(6.022*aantal_protonen*ruimtehoekRBS*0.0744e-5); 
i3=countsRBS * 15. 99/( 6.022 * aantal_protonen *ruimtehoekRBS *0.07 44e-5); 

ro_tC=i1*fl; 
ro_tN=i2*f2; 
ro_t0=i3*f3; 
ro_t=(ro_tH+ro_tC+ro_tN+ro_tO); 
ro_tCNO=(ro_tC+ro_tN+ro_tO); 

ro_tHI=ro_t; 
ro_tC/=ro_t; 
ro_tN/=ro_t; 
ro_tO/=ro_t; 

fprintf(f,"\n$EL_COMP:\n"); 
fprintf(f," 4 %.3f\n",(ro_t)*0.1); 
fprintf(f," 1 %.3f\n" ,ro_tH); 
fprintf(f," 6 %.3f\n" ,ro_tC); 
fprintf(f," 7 %.3f\n",ro_tN); 
fprintf(f," 8 %.3f\n\n$END:\n" ,ro_tO); 

fclose(f); 

printf("\nlk heb nu alle .asr filespaneut-klaar gemaakt.\n"); 
printf("Doe nu: @panfijlsom%04d.bat \n" ,x); 
printf("\n"); 
} 
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1 Introductie 
1.1 Wat is ultrageluid 

We kunnen een geluidsgolf met de volgende grootheden karakteriseren: de frequentie f, 
de trillingstijd T, de golflengte À en de geluidssnelheid c. De volgende relaties gelden tussen deze 
grootheden: 

f=1ff 
À=c·T <=> c=Àff =Àf 

Een geluidsgolf is longitudinaal van aard. De molekulen zullen tijdelijk dichter bij (/verder van) 
elkaar komen te zitten als de longitudinale golf zich door het medium voortplant: het medium 
wordt plaatselijk samengedrukt (!uitgerekt). Vandaar dat geluidsgolven ook wel drukgolven 
worden genoemd._ 
Het menselijk gehoor kan frequenties waarnemen tot ongeveer 20 kHz. Golven met een hogere 
frequentie, die dus niet meer hoorbaar zijn, worden ultrageluidsgolven genoemd. 

Het gebruik van ultrageluid als (medische) afbeeldings-techniek gaat als volgt in zijn 
werk. Met een transducer wordt een geluictspuls uitgezonden en er worden eventueel 
terugkomende echo's gedetecteerd. Er wordt van pulsen gebruik gemaakt in plaats van van een 
continu uitgezonden golf omdat de transducer zowel gebruikt wordt als zender als als ontvanger. 
Het tijdsverschil tussen het uitzenden van de puls en het detecteren van de echo is, vanwege de 
ongeveer constante geluidssnelheid van 1550 m/s in het lichaam, een m3;at voor de afstand van 
de transducer tot het reflecterende object. Een en ander is te vergelijken met de radartechniek. 

Er treedt reflectie op wanneer de golf een verandering van akoestische impedantie 
ondergaat. Deze impedantie wordt gegeven door: 

Z=p·c, 

met: 
p de specifieke dichtheid (kg·m-3

) 

c de geluidssnelheid ( ::::}550 m·s-1 in water) 

Aangezien de geluidssnelheid ongeveer konstant is, worden in principe verschillen in dichtheid 
afgebeeld. 
Er zijn twee soorten reflectie: 

1. speculaire reflectie, 
2. diffuse reflectie. 

Bij speculaire reflectie reflecteert de golf op een abrupte, stapvormige verandering van 
de akoestische impedantie, die groot is ten opzichte van de golflengte. Er geldt dan dat de hoek 
van terugkaatsing gelijk is aan de hoek van inval. Een voorbeeld is de reflectie van een lichtstraal 
op een spiegel. 

Bij diffuse reflectie kaatst de golf terug op een groot aantal veranderingen in de 
akoestische impedantie, die in lengte kleiner of gelijk aan de golflengte zijn. De golf reflecteert 
dan in alle richtingen (=scattering). Een voorbeeld hiervan is de reflectie van daglicht op sneeuw. 

Het maken van afbeeldingen met ultrageluid geschiedt alleen onder gebruikmaking van 
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diffuse reflectie. Een speculaire reflectie zal alleen bij loodrechte inval de transducer weer 
kunnen bereiken, en dan een 'verblindende' echo tot gevolg hebben. 

1.2 Hoe wordt medisch toepasbaar ultrageluid opgewekt 

Indien er een elektrische spannig op een piezo-electrisch materiaal wordt gezet, krimpt 
het in of zet het uit: de afmetingen veranderen. Door nu een wisselspanning op het materiaal te 
zetten, wordt er een mechanische trilling opgewekt, die dezelfde frequentie heeft_ als de 
wisselspannings frequentie die je op het materiaal zet. Door die frequentie groter dan 20 kHz te 
kiezen, wordt er dus ultrageluid opgewekt. In de praktijk gebruikte frequenties varieren van 1 tot 
20 MHz. Omgekeerde geldt ook: als een piezo-electrisch materiaal vervormd wordt, ontstaat er 
lading op de oppervlakken. Als we nu elektroden aansluiten op een dun plaatje piezo-electrisch 
materiaal, kan dit gebruikt worden als een transducer voor ultrageluid: het zendt zowel 
ultrageluid uit als dat het het kan detecteren. 

Er is nog een effekt waar rekening mee gehouden moet worden, wanneer deze transducer 
wordt gebruikt. Beschouw een transducer met opervlakken 01 en 02, op een afstand d van 
elkaar. (Zie figuur l.I.) 

<:------d-------------)> 

01 02 

figuur 1.1: een piezo elektrische echo transducer 

De straling die wordt uitgezonden door oppervlak 01, zal nu worden behandeld. Er 
wordt een sinusvormig, electrisch, signaal toegevoerd aan de transducer. Het oppervlak 01 zal 
nu zowel straling naar buiten als naar binnen uit zenden. De straling die naar binnen gaat, valt 
op oppervlak 02, en zal gedeeltelijk worden teruggekaatst. Deze teruggekaatste golf komt weer 
bij 01 aan, wordt gedeeltelijk doorgelaten en zal interferreren met de golf die oorspronkelijk 
door 01 is uitgezonden. De weg die de golf in de transducer aflegt is gelijk aan 2d. Indien de 
weglengte 2d gelijk is aan een geheel aantal malen de golflengte À: 

2d=k·À, met k=1,2,3 ... , 

zal de golf bij 01 gaan resoneren. De uitgezonden golf zal dan de maximale sterkte hebben. 
Indien de weglengte gelijk is aan: 

2d=(k +'h )·À, met k=1,2,3 ... , 

zal de uitgezonden golf de minimale sterkte hebben: er treedt destructieve interferentie op. Er 
kan dus het beste een bij de transducer passende resonantie frequentie kan worden gebruikt. Om 
de transducer zowel als zender als als ontvanger te kunnen gebruiken, wordt er niet een continue, 
maar een gepulste geluidsgolf uitgezonden: eerst wordt een pulsje uitgezonden, vervolgens 
gedetecteerd, vervolgens wordt er opnieuw een pulsje uitgezonden, etc .. 
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1.3 Atbeeldingstechnieken 

Er zijn verschillende mogelijkheden om ultrageluid medisch toe te passen. De meest 
eenvoudige methode is de zogenaamde A-scan. Hierbij wordt op één plaats een afbeelding 
gemaakt van één bepaalde rechte lijn in de patiënt: er wordt een één dimensionale meting 
verricht. In een xy assenstelsel op een osciloscoop wordt het ontvangen signaal weergegeven: op 
de x-as wordt de tijd uitgezet, op dey-as de intensiteit van het ontvangen signaal. Deze intensiteit 
wordt bepaald door het materiaal waarvan de reflector gemaakt is. Het tijdsverschil is dus een 
maat voor de afstand, de intensiteit voor het soort materiaal. 

Het is op de volgende manier mogelijk de informatie van deze twee dimensionale grafiek 
één dimensionaal op de x-as weer te geven. Nog steeds representeerd de x-as de tijd. Het 
ontvangen signaal wordt nu niet als verticale uitwijking weergegeven, maar als 
helderheidsmodulatie van de elektronenstraal van de scoop. Het ontvangen signaal van 
bijvoorbeeld 13J.!S looptijd (=1 cm indringdiepte) wordt weergegeven door een puntje op deze 
x-as. De helderheid van dit puntje is dus evenredig met de amplitude van de echo. We kunnen 
nu op opeenvolgende posities A-scans maken, en op de y-as de verplaatsing van de scanner 
uitzetten. Op die manier is er nu een doorsnede van de patiënt te zien. Indien dit verplaatsen van 
de A-scan detector met de hand gedaan wordt, wordt dit statische B-scan genoemd. Dit alles 
wordt verhelderd in figuur 1.2. 

\ ' 

Bum position 

reflector clepth 

A- scan 
Instrument 

• • • • 

Display 

••• • 

•••••• 
• 

• • 
• • •• • 

• • 

figuur 1.2: principe van de statischeB-scan methode[FIS90]. 

Dit verplaatsen is geautomatiseerd. Hierdoor kan veel sneller een doorsnede van de 
patiënt worden gemeten. Door nu meerdere malen per seconde dezelfde doorsnede te meten, 
wordt een zogenaamde "real-time scan" gemaakt. Dit automatische scans maken gaat zo snel, dat 
we een bewegend beeld kunnen reconstrueren, wat vrij is van flikkering. 

1.4 De keuze van de frequentie 

• Er geldt voor de uitgezonden geluidspuls: bij toenemende frequentie neemt de 
indringdiepte af en de resolutie toe. Dit zal nu verder worden toegelicht. 
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Dit afnemen van de indringdiepte wordt door de volgende twee mechanismen 
veroorzaakt. In paragraaf 1.1 is uitgelegd dat een afbeelding altijd gemaakt wordt met behulp van 
scattering van de uitgezonden geluidspuls. Er geldt algemeen dat het geluidsvermogen dat hierbij 
verloren gaat toeneemt met de frequentie. Dit geldt vooral als de verschillen in akoestische 
impedantie klein zijn ten opzichte van de golflengte: in dat geval is het vermogensverlies 
evenredig met de vierde macht van de frequentie. 
Verder geldt dat ook de absorbtie van geluidsgolven toeneemt met de frequentie. Iedere stof 
bevat verschillende vormen van potentiele energie. Dit kan mechanische, chemische of 
roosterstruktuur energie zijn. De mechanische potentiele energie verandert wanneer de stof wordt 
samengedrukt of uitgerekt, de chemische energie kan veranderen wanneer de chemische binding 
tussen molekulen verandert, tenslotte kan de roosterstruktuur energie veranderen als het rooster, 
de rangschikking van de molekulen, verandert (denk bijvoorbeeld aan het relaxeren van een 
roosterdefekt). Deze drie vormen van energie toestanden zijn gekoppeld. Wanneer het medium 
dus wordt sam~ngedrukt/uitgerekt tijdens de passage van de golf, kan de energie van de ene 
toestand in de andere overgaan, zodat de mechanische potentiele energie relaxeert. Of deze 
energie weer vrijkomt nadat de golf gepasseerd is, is nog maar de vraag. Dit komt doordat deze 
omzettingsprocessen gepaard gaan met tijdsvertragingen. Bij een lage frequentie kan de energie 
van de ene energie toestand in de andere overgaan tijdens de compressie, en weer terug na 
relaxatie: er treedt dan geen absorbtie op. Bij een hoge frequentie is er geen tijd om van de ene 
energie toestand in de andere over te gaan: ook dan treedt er geen absorbtie op. Tussen deze hoge 
en lage frequenties ligt een frequentie gebied, waarbij tijdens de compressie wel energie wordt 
omgezet in een andere energie toestand, maar waar er naderhand niet voldoende tijd meer is om 
terug over te gaan naar de oorspronkelijke toestand. In dat geval is er dus energie overgedragen 
en heeft er absorbtie plaatsgevonden. De absorbtie coefficiënt als functie van de frequentie staat 
voor één overgangs mechanisme weergegeven in figuur 1.3 a. 

•bsorption 
coefficient 

1 
i 

I 
i 
I 
I 

net 
effect 
/ 

frequency 

figuur 1.3 a , b: absorbtie coefficiënt als functie van de frequentie, weergegeven voor 
één (a), of meerdere (b) overgangsmechanismen[FIS90]. 
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De frequentie waarbij de absorbtie maximaal is, wordt de relaxatie frequentie genoemd. 
Algemeen geldt dat er in biologisch weefsel meerdere overgangs mechanismen werkzaam zijn, 
allen met een eigen relaxatie frequentie. Er geldt: hoe hoger de relaxatie frequentie, hoe hoger 
de absorbtie. (Zie figuur 1.3 b.) 
We zien dus dat beide bovenstaande mechanismen (scatteringsverlies en absorbtie) ertoe 
bijdragen dat bij hogere frequenties de intensiteit van het geluid afneemt, en daarmee de 
indringdiepte. 

Ook geldt dat bij toenemende frequentie de resolutie toeneemt. Echografie is een 
anisotrope afbeeldings techniek: d.w.z. dat de axiale resolutie (d.i. de resolutie in de 
voortplantingsrichting van de golf) anders is dan de laterale resolutie (de resolutie loodrecht op 
de voortplantingsrichting van de golf). De axiale resolutie wordt bepaald door de lengte van de 
geluirlspuls (zie figuur 1.4). Deze kan verbeterd worden door de transducer aan de achterkant 
mechanisch te dempen. Dit gebeurt met een zogenaamde 'backing': meestal een blokje met 
wolfraampoeder verzwaarde kunsthars. De laterale resolutie wordt bepaald door de breedte van 
de geluidspuls. Deze lijkt verbeterd te worden door de dwarsafmeting van de transducer te 
verkleinen. De laterale resolutie dicht bij de transducer verbeterd dan inderdaad, echtçr op grotere 

·afstand zal de bundel dan sterk gaan divergeren, zodat daar dus een verslechtering optreedt. Door 
de dwarsafmetingen te vergroten, vermindert de divergentie, maar wordt de bundel over het 
geheel breder. Wanneer de dwarsafmeting circa tienmaal de gebruikte gohlengte is, zal de 
laterale resolutie optimaal zijn. Bij kleinere golflengte (=hogere frequentie) kunnen de 
dwarsafmetingen dus kleiner kunnen worden en neemt de laterale resolutie toe. 

b en 1 stellen de breedte 

en de lengte van de geluids

puls voor. Noch de punten 

A en A', noch de punten 

B en B' kunnen gescheiden 

worden gezien. 

figuur 1.4: laterale en axiale resolutie van een geluidsbundel [MET92]. 

Over het algemeen zal om bovengenoemde reden een hogere frequentie gebruikt worden 
bij organen die aan de oppervlakte liggen, terwijl voor dieper gelegen interessegebieden een 
lagere frequentie gebruikt wordt. 

1.5 Het CVIS apparaat 

Tijdens deze stage is er gewerkt met een CVIS echo-apparaat (CVIS = Cardio Vascular 
Image Scanning). Dit is een real-time scanner. CVIS kan gebruikt worden om beelden te 
reconstrueren van de doorsnede van bloedvaten. Het wordt toegepast bij onderzoek naar 
vaatvernauwingen van kransvaten (kransvaten doordbloeden het hart). 

De echotransducer bevindt zich bij dit apparaat in het eindstuk van een lange, dunne 
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katheder (totale lengte ongeveer 2 m, diameter ongeveer 1 mm). Om het risico van een defecte 
katheder te beperken en besmetting via bloed dat aan de katheder komt uit te sluiten, worden 
deze katheders slechts eenmaal gebruikt. De transducer draait in de katheder rond met een 
frequentie van ongeveer 30 omwentelingen per seconde, en maakt met die frequentie scans. De 
puls wordt loodrecht op de katheder-lengterichting uitgezonden. Via vaten in de lies gaat de 
katheder het menselijk lichaam in, en wordt naar de kransvaten toegeleid via een zogenaamde 
"guide wire". Dit is een speciaal soort ijzerdraadje, waarvan de top iets omgebogen is. Deze 
guide wire kan met de hand naar het vernauwde vat gemanipuleerd worden. Om zichtbaar te 
maken waar de guidewire en/of de katheder zich bevinden, wordt de patiënt doorgelicht met 
Röntgenstraling. Op een monitor verschijnt een twee dimensionaal geprojecteerd beeld van de 
patiënt. Fluoroscopie is het door middel van contrast vloeistof zichtbaar maken van de vaten en 
vaatvernauwingen. Met dit Röntgenbeeld krijgen we dus een twee dimensionaal.geprojecteerd 
boven-, of zijaanzicht van de vaten. Met het CVIS apparaat kan van binnen uit het vat een twee 
dimensionale do?rsnede van het vat worden gevisualiseerd. Het uiteinde van de katheder is een 
ongeveer 15 cm lang doorzichtig plastic buisje. Hierdoorheen kan de transducer in de 
lengterichting op en neer schuiven, zonder dat de katheder zelf verplaatst. Dit uiteinde wordt 
rondom de plaats van inteeresse getegd en blijft daar stil liggen. Door nu de transducer in de 
lengterichting door het plastic buisje te bewegen, kunnen opeenvolgende beelden worden 
gemaakt en kan er een indruk gekregen worden over hoe het vat er drie dimensionaal uitziet. De 
beelden en omgevingsgeluid kunnen worden opgenomen met de S-VHS videorecorder die 
standaard aanwezig is. Er bestaat een uitbreiding voor het CVIS apparaat die automatisch, met 
constante snelheid, de transducer door de katheder trekt en de beelden opneemt. Vervolgens 
wordt met een software pakket een drie dimensionaal beeld van het vat gereconstrueert. In figuur 
1.5 staat weergegeven hoe de CVIS katheder werkt, in figuur 1.6 staan naast elkaar weergegeven 
een beeld wat gemaakt is met fluoroscopie en een die gemaakt is met CVIS . 

.... _ -

figuur 1.5: principe van het CVIS katheder, waarin de transducer 
onafhankelijk van de katheder kan schuiven. 
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figuur 1.6: Een beeld gemaakt met fluoroscopie en een 
beeld gemaakt met CVIS. 

Met de echo transducer wordtover heel korte afstanden gescand: orde grootte 1 cm. Voor 
het ultrageluid kan dus een hoge frequentie (ongeveer 30 MHz) worden gebruikt. 

Onduidelijk in dit CVIS beeld is wat de boven- en onderkant van het beeld voorstellen: 
de oriëntatie ten opzichte van het Röntgenbeeld ligt niet vast. Vandaar dat voor deze stage de 
volgende opdracht is geformuleerd: 

Zoek een mogelijkheid om de oriëntatie van het CVIS beeld te ijken ten opzichte van het 
fluoroscopie beeld en leg quantitatief vast hoe nauwkeurig zo'n ijking is. 

1.6 Oplossing van het ijkings-probleem 

Er zijn (minstens) twee mogelijkheden om het CVIS beeld te koppelen aan het 
Röntgenbeeld. De eerste mogelijkheid is vroeger gebruikt, maar is niet meer toe te passen met 
de huidige katheders. Op de oude katheders zat aan de buitenkant een buisje dat op beide beelden 
zichtbaar was. Aan dit buisje zat de transducer vast. Via een ronddraaiende spiegel werd gezorgd 
dat telkens over een andere hoek een scan werd gemaakt. Op de huidige katheders draait de 
transducer zelf rond, en zit geen buisje meer. Ze zijn daardoor ook veel dunner. Het buisje op de 
oude katheders was met fluoroscopie als een streepje, en met CVIS als een puntje (oriëntatie 
vector) zichtbaar in het beeld. Omdat met fluoroscopie een geprojecteerd beeld wordt gemaakt 
zie je niet of het buisje onder of boven ligt, maar wel als het buisje naar links of naar rechts ligt. 

Het CVIS beeld representeert een min of meer ronde doorsnede van het vat. De or:iëntatie 
wordt in het algemeen beschreven met de wijzerplaat van een klok (12 uur is boven). Door nu 
de oriëntatie vector op 3 of op 9 uur te leggen, afhankelijk van of het buisje in het fluoroscopie 
beeld aan de linker of rechterkant ligt, kun je je oriënteren. Voordeel is dat je op elk moment kunt 
nagaan hoe het echo beeld georiënteerd is. 
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Een tweede mogelijkheid om de oriëntatie te ijken is te kijken naar zijvaten die in de 
buurt van de vaatvernauwing liggen (binnen 15 cm afstand) en die te zien zijn op zowel het 
fluoroscopie beeld als op het echo beeld. Dit gaat als volgt in zijn werk. Eerst wordt de katheder 
op zijn plaats gelegd en wordt ervoor gezorgd dat het plastic uiteinde zowel langs de 
vaatvernauwing als langs een zijvat ligt. Als de katheder op zijn plaats wordt gelegd, is hij 
helemaal uitgetrokken (zie figuur 1.5). Dat is nodig omdat de transducer dan zo ver mogelijk 
teruggetrokken zit in de katheder. Op die manier kan de guide wire door het plastic uiteinde heen. 
(Door het plastic uiteinde kunnen niet tegelijkertijd zowel de transducer als de guide wire.) Als 
er zo nauwkeurig mogelijk gemeten wil worden, dan is het het beste om de katheder als hij op 
zijn plaats ligt eerst helemaal in te schuiven. De transducer zit dan helemaal aan het uiteinde van 
het plastic eindstuk. De katheder kan namelijk makkelijker worden uitgetrokken als ingeschoven: 
inschuiven wil nog wel eens met horten en stoten gepaard gaan. 

Het handvat (zie figuur 1.5) wordt vervolgens neergelegd. Het beeld op de monitor draait 
namelijk mee als het handvat draait. De katheder wordt nu langzaam uitgetrokken, tot een zijvat 
zichtbaar wordt op de monitor. We kijken op het fluoroscopie beeld hoe dit zijvat georiënteerd 
is. We draaien nu elektronisch het echo beeld, totdat het zijvat op de juiste manier georiënteerd 
is. (Dit roteren van het beeld is een functie die standaard op het CVIS apparaat aanwezig is.) 
Vervolgens kan bekeken worden hoe de vaatvernauwing eruit ziet, door de katheder verder uit 
te gaan schuiven. Als er achter de vaatvernauwing nog een zijvat ligt, is het handig om dat ook 
nog zichtbaar te maken op de CVIS monitor. Er kan dan namelijk gecontroleerd worden óf het 
beeld tijdens de meting verdraaid is, en hoe groot een dergelijke eventuele fout is. Nadelen aan 
deze methode zijn dat er: 
a) zijvaten in de buurt van de vaatvernauwing moeten liggen: dit is dus afhankelijk van de 
anatomie van de patiënt, 
b) Er kan niet zoals bij de oude katheders op elk moment gecontroleerd worden hoe het beeld 
georiënteerd is. 
Een extra hulpmiddel om met name achteraf op de video de oriëntatie te kunnen controleren is 
gebruik te maken van de "Picture in Picture" (PIP) mogelijkheid die op het CVIS apparaat 
standaard aanwezig is. Op het CVIS scherm worden dan zowel het echobeeld, op normale 
grootte, als het fluoroscopie beeld, verkleind, weergegeven. Tussen de beeldgroottes kan 
geschakeld worden en ook is het nog steeds mogelijk om één van de twee beelden afzonderlijk 
weer te geven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het beeld dat verkleind wordt afgebeeld, 
nog maar zeer moeilijk interpreteerbaar is. 
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2 Experimentele opzet 

Om quantitatief na te gaan hoe nauwkeurig de oriëntatie is, wordt het volgende model van 
een bloedvat met zijvaten gebouwd. Een plastic buisje (rietje) wordt in stukken gesneden (de 
zijvaten). In een ander rietje worden 2 à 3 inkepingen gemaakt, waarin deze stukjes gestoken 
worden. Met dit model worden volgens het volgende meetprotocol verschillende meetseries 
verricht: 

1. Leg het model (de rietjes) in een bak met water (ultrageluid is immers niet bruikbaar in 
lucht) en fixeer het met iets zwaars, 

2. Leg het katheder uiteinde rondom de zijvaten en fixeer het katheder, 
3. Leg het handvat neer en fixeer het, 
4. Start de S-VHS videorecorder, start de transducer, 
5. Schuif het katheder helemaal in en zeg: "meting één" (twee, drie, etc.), 
6. Schuif het kàtheder langzaam uit tot een zijvat zichtbaar wordt, houdt het katheder dan stil 

en zeg: "eerste zij vat", 
7. Schuif het katheder weer langzaam verder uit tot het tweede zijvat zichtbaar wordt, houdt 

het katheder weer stil en zeg: "tweede zij vat", 
8. (Evt.) Herhaal 7 voor een mogelijk aanwezig derde zijvat, 
9. Herhaal de procedure 4 tot en met 8 een keer of tien (=tien metingen), 
10. Stop de video en spoel de band terug, 
11. Speel de band af, zet de band stil bij zijvat één en print dit zijvat uit, 
12. Herhaal 11 voor het aantal zijvaten dat er zijn, 
13. Herhaal 11 en 12 voor het aantal metingen dat er zijn, 
14. Meet per meting met een geodriehoek op de uitdraai de hoeken tussen zijvat één en twee, 

en eventueel tussen één en drie en tussen twee en drie. 

Opmerkingen over dit meetprotocol: 
ad 4: zie paragraaf 1.6: uitschuiven gaat beter dan inschuiven, 
ad14: het werkt het nauwkeurigst om te proberen de hoek tussen de wanden van de zijvaten te 

meten, en niet de hoek tussen de openingen. In de praktijk zal tijdens een operatie echter 
de opening als ijkpunt genomen moeten worden, omdat de wanden van het zijvat te 
onduidelijk zijn in het CVIS beeld. In figuur 2.1 staat een voorbeeld hiervan 
weergegeven. 

In totaal zijn er vier meetseries gedaan, waarbij gevarieerd is: 
-de diameter van de zijvaten, 
-de afstand tussen de zijvaten, 
-de hoeken tussen de zijvaten, 
-het katheder zelf. 

Gepoogd is in deze meetseries te bepalen: de maximale afwijking en de standaardaf
wijking van de hoekafwijking als functie van de afstand. In de praktijk worden er nog extra 
fouten gemaakt, die nu niet gemeten kunnen worden: 

-in de praktijk moet er uit een twee dimensionale Röntgenbeeld bepaald worden, waar 
het zijvat zit, 
-de rietjes zijn kaarsrecht in de lengterichting, terwijl een werkelelijk bloedvat altijd krom 
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is, of zelfs gedraaid. 

figuur 2.1: echografie opname van een rietje met een zijvat 
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3 Resultaten 

Meetserie 1. 
diameter hoofdvat 6,5 mm 
diameter zijvat: 6,5 mm 

Meetserie 2.3.4 
diameter hoofdvat 6,5 mm 
diameter zijvaten 2 mm 

Alleen meetserie twee heeft twee zijvaten, de rest heeft drie zijvaten. 

Resultaten: 
Tabel3.1: resultaten. 

no. vat afstand ~hoek max afw SD rel SD+ 
(cm) (±I gem.hoek-werk.hoek I*) (%) 

1 1-2 2.3 70 170 110 24 
2-3 6.1 40 30° 130 24 
1-3 g,4 30 31° 15° 24 

2 1-2 9.0 20 100 70 24 

3 1-2 5.g _go 1r 70 24 
2-3 5.g oo 19° 110 24 
1-3 11.6 -90 23° 15° 24 

4 1-2 5.g 20 60 40 21 
2-3 5.g 30 15° 70 21 
1-3 11.6 10 16° go 21 

----------- ---------- ----------
(0.5±5) 0 (lg±g)o (10±4) 0 

(*) De werkelijke hoek is bepaald met een fout van ongeveer 6 o. 
Het plus of min teken slaat erop of de afwijking links of rechtsdraaiend is. 

(+) Met rel SD wordt de relatieve fout in de standaardafwijking bedoeld. Deze kan bepaald 
worden met de volgende formule [VWR90]: 

relSD= ~ 
~~ 

In figuur 3.1 is de standaardafwijking met de relatieve fout daarin uitgezet tegen de afstand. 

11 



20 

18 

16 

ê 14 
Gl 

" al .. 
.!:!! 12 
OI c 
:ii! 
=' 10 
.! 
al 

" .. 8 al 
al 

" c 
al 

6 .. 
11) 

4 

2 

0 

0 2 4 

I 
I 
I 

6 

afstud(cm) 

t 

8 10 12 

Fig 3.1: standaardafwijking uitgezet tegen de afstand tussen de zijvaten. 

Discussie. 

+meting 1 

•meting 2 

.meting 3 

xmeting4 

Wat meteen opvalt aan tabel3.1 zijn de grote fouten die gemaakt worden: een maximale 
afwijking van 30 graden is wel eens voorgekomen. Dit betekent in de praktijk dat we erg 
voorzichtig moeten zijn met de ijking zoals beschreven in paragraaf 1.6. Het is verstandig om 
na een ijking op een zijvat en het in beeld brengen van de atherosclerose, opnieuw een zijvat 
achter de obstructie in beeld te brengen om de ijking te controleren .. 

We zien verder in tabel 3.1 aan kolom "6.hoek" dat er geen systematische links- of 
rechtsdraaiende hoekafwijkingen optreden. Blijkbaar is de hoekafwijking een random proces. 
We verwachten dan quantitatief dat als de afstand tussen twee zijvaten x maal zo groot wordt, 
dat dan de standaardafwijking ../x maal zo groot wordt [VWR90]. Deze verwachting wordt niet 
bevestigd in figuur 3.1. We mogen hier echter niet al te zwaarwegende conclusies uit trekken, 
aangezien de fout in de standaardafwijking (ongeveer 25%) erg groot is. We zien dat wel 
kwalitatief per meetserie geldt: hoe groter de afstand, hoe groter de standaardafwijking. Het 
verschil in standaardafwijkingen tussen verschillende meetseries wordt hier geweten aan 
meetfouten, en te lage statistiek. 

Er is gemeten met twee katheders. Met het tweede katheder wordt een iets kleinere fout 
gemaakt als met de eerste, echter de beelden zijn veel vager en moeilijker te interpreteren (zie 
appendix).-Deze kleinere fout kan ook te wijten zijn aan het feit dat de experimentator in de loop 
van de tijd meer handigheid heeft opgebouwd. 
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De verschillen in de diameter van de zijvaten tussen meetserie één en de rest heeft geen 
aantoonbare invloed. 

Een toenemende fout bij toenemende ouderdom is niet gemeten, wel is opgevallen dat 
de beelden bij toeneerode ouderdom steeds vager worden. 
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4 Conclusies/aanbevelingen • 

Het is mogelijk gebleken om het echo beeld te ijken met behulp van zijvaten die zowel 
zichtbaar zijn met het CVIS apparaat als op het fluoroscopie beeld. Helaas kan hier een nogal 
grote fout mee worden gemaakt: een absolute fout van tien graden is mogelijk. Deze fout komt 
door meerdere oorzaken tot stand: 
1) Het is op het fluoroscopie beeld niet (altijd) helemaal duidelijk waar (op welk 'tijdstip') het 
zijvat zich precies bevindt. Deze fout kan verkleind worden door over verschillende _hoeken 
fluoroscopy filmpjes te maken. (Wat overigens ook de standaard procedure is.) 
2) Het beeld van het CVIS apparaat zelf kan tijdens het meten verdraaien. Deze fout kan 
geminimaliseerd worden door: 
a) Het handvat van de katheder neer te leggen als er gemeten wordt, 
b) De katheder tijdens het meten uit te trekken in plaats van in te schuiven: het inschuiven gaat 
namelijk nogal eens met horten en stoten gepaard, 
c) Als het mogelijk is zowel te ijken op een zijvat dat voor de vernauwing ligt als op eentje die 
er achter ligt: op die manier kan namelijk een schatting verkregen worden over hoe groot een 
eventueel gemaakte fout is. 

Het is mogelijk dat de tweede fout nog verder te minimaliseren door de uitbreiding aan 
te schaffen die inmiddels op de markt is voor het CVIS apparaat. Deze uitbreiding trekt zelf 
automatisch de katheder terug: dit is waarschijnlijk nauwkeuriger dan het met de hand 
terugtrekken. Verder wordt door een computerprogramma uit meerdere twee dimensionale 
beelden, één drie dimensionaal beeld van het vat, met vaatvernauwing en eventueel een zijvat, 
gereconstrueerd. Zo'n beeld is makkelijker te interpreteren dan de nu aanwezige twee 
dimensionale beelden. 

Noot achteraf 
Volgens de arts die dit onderzoek begeleid heeft is, er na afloop van deze meetseries een 
uitbreiding bij het CVIS apparaat aangeschaft, waarbij de katheder automatisch wordt 
teruggetrokken, maar waarbij een computerprogramma driedimensionale beelden reconstrueert. 
Naar eigen zeggen van de arts zijn de verdraaiings problemen met deze uitbreiding geheel naar 
tevredenheid opgelost. 

Het eerste doel van dit onderzoek is bereikt: de diagnostische waarde van de CVIS 
beelden is door deze oriëntatie mogelijkheid verhoogd. Tijdens dit onderzoek is echter gebleken, 
dat het tweede doel niet met het CVIS apparaat te bereiken is: de oriëntatie in het bloedvat van 
een met atherectomie verwijderd· stukje weefsel, valt niet te achterhalen met dit apparaat. 
Gebleken is dat bij een atherectomie behandeling, meerdere (circa 1 0) stukjes weefsel worden 
verwijderd. Van deze stukjes weefsel, kan alleen worden uitgezocht, welke hiervan aan de rand 
van de vaatvernauwing hebber gezeten. Hoe de stukjes weefsel oorspronkelijk tegen elkaar aan 
hebben gelegen, valt niet . meer te achterhalen. Om deze problemen te omzijlen, gaat 
(waarschijnlijk) in de toekomst weefsel geanalyseerd worden, dat afkomstig is uit een volledig 
verwijderd vat. Deze vaten zullen verwijderd worden uit overleden personen. 
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