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Samenvatting

In dit verslag worden probl.eemstelling, het ontwerpen en

het testen van een proefopstelling voor het doen van onder

zoek aan een rattenier in vitro beschreven.

Het meet- en regelgedeelte omvat de regeling van de perfusie

vloeistoftemperatuur in een systeem met flowafhankelijke

looptijd, de perfusiedrukregeling en de sturing van de per

fusieflow geleverd door een rollenpomp.

Ook wordt enige aandacht besteed aan meetmethoden voor het

testen van nierfuncties zoals autoregulatie en glomerulaire

filtratiesnelheid met het accent op continue registratie van

de daarbij van belang zijnde variabelen.

Summary

In this report "CONTROL PART OF A SET-UP FOR RESEARCH ON THE

ISOLATED KIDNEY OF THE RAT", problem statement, designing and

testing of the control part of a set-up for research on the

isnlated kidney of the rat have been described. The control

part includes perfusate temperature control of a system with

flowdependent delay time, perfusate pressure control and forward

steering of the perfusionflow produced by a peristaltic pump.

Also some attention has been paid to testing methods concerning

kidney functions as autoregulation and glomerular filtration

rate with emphasis on continuous registration of variables

concerned.
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I. Inleiding

Met het afstudeerproject wordt een bijdrage geleverd aan de totstand

koming van een nieronderzoek gelnitieerd en geleid door prof.dr.

J.F.G. Slegers, verbonden aan de Afdeling Fysiologie van de

Katholieke Universiteit Nijmegen.

Het nieronderzoek beoogt het bestuderen van fysiologische processen

die ten grondslag liggen aan de relatie tussen de nierdoorbloeding

en het water- en zoutuitscheidend vermogen. Het onderzoek wordt

verricht aan geperfundeerde rattenieren.

De voor dit onderzoek benodigde proefopstelling heeft tijdens mijn

afstuderen vorm gekregen. In dit verslag wordt de concipiering en

realisatie van het meet- en regelgedeelte van deze proefopstelling

beschreven. TeVens wordt ingegaan op voorlopige experimentele resul

taten die met de proefopstelling zijn verkregen. Gegeven de centrale

rol die de nier in het onderzoek speelt, is een hoofdstuk gewijd aan

functie en fysiologie van dit belangrijke orgaan.

Voor de verklaring van enkele in dit verslag gebruikte termen wordt

verwezen naar een woordenlijst in de bijlagen.

Voor de totstandkoming van het nieronderzoek heeft prof.dr. J.F.G.

Slegers een subsidie ontvangen van de Nier Stichting Nederland.
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Functie en fysiologie van de n~er

Functie

De nier, die als regelstation ~n de grate circulatie ligt geschakeld,

vervult diverse taken.

Globaal kunnen deze worden omschreven als:

I. Volumeregulatie: het regelen en instandhouden van de waterbalans

van het organisme. Dit heeft oak betrekking op het regelen van

de bloeddruk.

2. Osmoregulatie: de nier reguleert de electrolyten samenstelling

van het plasma en daardoor oak de osmolariteit.

3. Ret verwijderen uit het lichaam van metabolieten of giften.

4. Ret behouden van voor het organisme nuttige stoffen zoals glucose

en aminozuren, maar oak bijvoorbeeld in het kader van de pH-regulatie,

bicarbonaat.

De vraagstelling bij het nieronderzoek spitst zich toe op de twee

onderling sterk samenhangende functies: volume- en osmoregulatie.
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2.2. Anatomie

2.2.1. Macroscopische structuur

De n~eren zijn twee boonvormige organen. Zij liggen aan weerszijde

van de wervelkolom in de lendenstreek. De nier krijgt arterieel

bloed toegevoerd uit de aorta via de nierslagader (arteria renalis).

De nierader (vena renalis) is verbonden met de holle ader (vena

cava). Hierdoor wordt het bloed afgevoerd.

ARTERIA RENALIS
VENA l'ENALIS
NIER

- URETER

/ Anatomy of
the rat~

Hafner N.Y.
1955

J

/
l

/

'. _.Y]
VENA CAVA

(/
'--

Fig. 2.1. Locatie van de nieren ~n een rat.
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Voor een beeld van de opbouw van de n1er zelf wordt verwezen

naar onderstaande figuur 2.2.

Interlobulaire a. en v.

Arteria
renalis,,::
Vena
renalis

Ureter

Fig. 2.2.

a. en v.

rl--+-- Schors
*~---Tif-,--I---Mer g

Physiology and biophysics
Sanders Company,
Philadelphia, 1966.

Doorsnede van de n1er.

Door de functionele eenheden van de nier, de nefronen, wordt

urine geproduceerd. Deze nefronen, die ieder de functie van

regelstation uitoefenen, bevinden zich in het merg en in de

schors. De geproduceerde urine komt terecht in het nierbekken

am vandaar via de ureter naar de urineblaas te worden getrans

porteerd.
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2.2.2. Microscopische structuur

De nierarterie vertakt zich in de nier in steeds kleinere slag

aderen en weI in de volgorde van: arteriae interlobares, arteriae

arcuatae en arteriae interlobulares. Deze interlobulaire arterieen

geven zeer kleine takjes af - de vasa afferentia - die zich in een

kluwen haarvaten opsplitsen: de glomerulus. De wanden van deze haar

vaten fungeren als semi-permeabele membranen. De druk in deze haar

vaten is relatief hoog, + 70 rom Hg, waardoor een sterke ultrafil

tratie (filtratie onder invloed van drukverschil) kan worden

bewerkstelligd. Ultrafiltratie is een van de basismechanismen, die

bij het functioneren van de nier een belangrijke rol spelen. Het

gevormde ultrafiltraat wordt opgevangen in de kapsel van Bowman

dat als een soort kelk om de glomerulus capillairen is gelegen.

Dit kapsel van Bowman bevindt zich aan het begin van een tubulair

systeem. Tesamen met dit tubulair systeem wordt in feite de kleinste

functionele eenheid van de nier gevormd. De functionele eenheid

wordt aangeduid met de naam nefron.

arterie

Collecling

The kidney; Structur
and function in heal
and disease,
University Press
Oxford.

Fig. 2.3. Nefron.
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Ret nefron vertoont een karakteristieke opbouw en ~s onder te

verde len in sub-units.

Naast de kapsel van Bowman is te onderscheiden:

1. de proximale tubulus,

2. de lis van Henle,

3. de distale tubulus.

In dit tubulair systeem grijpen twee basismechanismen reabsorptie

en secretie aan. De distale tubulus komt uit in de verzamelbuis,

die weer uitmondt in het nierbekken.

Een belangrijke rol in de bloeddrukregulatie wordt verzorgd door

het juxta-glomerulaire apparaat. De wand van de afferente arteriolen

is morphologisch anders en bevat "korreltjes" gevuld met renine.

Deze veranderde wand wordt de perivasculaire cuf genoemd. De distale

tubuluscellen gelegen tegen deze cuf zijn ook anders vergeleken met

die van de overige distale tubulus. Deze vormen de macula densa.

De macula densa plus de perivasculaire cuf wordt juxta-glomerulair

apparaat genoemd (zie fig. 2.4.).

Ret arteriele bloed dat door de glomerulus is gestroomd wordt afgevoerd

door het vas efferens. Ret vas efferens vertakt zich nu ~n peritubulaire

capillairen en de vasa recta. Ret bloed wordt nu langs het tubulair

systeem geleid. Deze venulae komen weer samen en vormen dan de renale

vene.

t; A course in
renal disease
Blackwell Scientific
Oxford 1974

Publ

Fig. 2.4.

- Kapsel van Bowman

-Capilair netwerk

_Macula densa

met ren~ne

_Lumen van vas afferens

Ret juxta-glomerulaire ~lpparaat
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2.3. Fysiologie

Per minuut stroomt 10 ml bloed door de rattenier. Riervan passeert

1/5 a 1/6 gedeelte (~ 1,5 ml/min) het filter in de glomerulus.

Ret merendeel van dit ultrafiltraat wordt middels reabsorptie weer

teruggevoerd in de bloedbaan. Slechts ~ 10 ~l/min urine wordt

geproduceerd.

Aan de fysiologie van de n~er liggen vele mechanismen ten grondslag.

Bij de hierna volgende beschrijvingen ligt het accent op de basis

mechanismen: ultrafiltratie, secretie en reabsorptie. Tevens wordt

aandacht geschonken aan de glomerulaire filtratiesnelheid en het

autoregulatiemechanisme.

2.3.1. Ultrafiltratie

Ret proces van ultrafiltratie vindt plaats in de glomerulus. Ret

filter zelf bestaat uit drie vergroeide lagen, te weten de capilaire

membraan, de basale membraan en het viscerale blad van het kapsel van Bowman.

Dit filter laat aIle bloedbestanddelen door, uitgezonderd eiwitten

en vormbestanddelen (cellen). De selectie vindt plaats op grond van

de afmetingen van de moleculen. De concentratie van bijvoorbeeld

glucose of natrium in het bloedplasma is gelijk aan die van het

ultrafiltraat in de kapsel van Bowman. Ret ultrafiltraat, dat ook

weI voor-urine wordt genoemd, is in feite plasma zonder eiwitten.

De drijvende kracht voor dit filtratieproces is het hydrostatische

drukrerschil tussen het bloed in de glomerulus en het filtraat in

de kapsel van BoWman.

Dit drukverschil is de resultante van

de bloeddruk in de glomerulus, T

de weefseldruk, W

het colloid-osmotische drukverschil, C.
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Fig. 2.5. Drukcomponenten in glomerulus.

De drijvende kracht = T-(W+C)~70-(30+15)= 25 rom Hg.

De hoeveelheid filtraat, die het filter per tijdseenheid passeert,

is afhankelijk van de drijvende kracht. Diverse farmaca oefenen

invloed uit op deze stromingsweerstanden. Door nu het verloop van

de hoeveelheid geproduceerde ultrafiltraat (de glomerulaire

filtratiesnelheid) te bestuderen na toediening van een bepaald

farmacon is het mogelijk te differentieren tussen afferente en

efferente lokalisatie van de receptoren van een bepaald farmacon.

Met receptoren worden in dit verband groepen moleculen, die een

bepaald farmacon kunnen binden, aangeduid.

De glomerulaire filtratiesnelheid is in het onderzoek naar de

lokalisatie van de receptoren een belangrijke grootheid.

2.3.2. Glom~rulaire filtratiesnelheid

De glomerulaire filtratiesnelheid wordt ook weI aangeduid met GFR

(Glomerular filtration rate). Onder GFR wordt verstaan: de hoeveel

heid ultrafiltraat die per tijdseenheid wordt geproduceerd. Een

gebruikelijke eenheid am de GFR in uit te drukken is: ml/min.

De klinische bepaling van de GFR berust op concentratie bepaling

van een bepaalde stof ~n het bloedplasma en de urine en de bepaling

van de urineproductie.



- 11 -

Het is namelijk eenvoudig in te zien dat de GFR gelijk is aan:

GFR
u Vx

P
x

(ml/min)

U de urineconcentratie van stof x (m Eq/l)x
V de urineproductie (ml/min)

P de plasmaconcentratie van stof x (m Eq/l)x

Deze formule is slechts dan exact indien:

1. de concentratie van stof x in het ultrafiltraat gelijk is aan

die in het plasma

2. stof x niet wordt gereabsorbeerd (zie ook 2.3.3.)

3. stof x niet wordt gesecerneerd (zie ook 2.3.4.)

Inuline, een fructose-polymeer met mol. gew. ca. 5200 en

molecuulgrootte 15 A, voldoet aan deze voorwaarden.

Is de GFR eenmaal bekend dan kan het tubulair aanbod van andere

stoffen, die volledig gefiltreerd worden, worden bepaald aan de

hand van formule:

Tubulair aanbod GFR x P

P: de plasmaconcentratie van de betreffende stof.

2.3.3. Reabsorptie

Onder reabsorptie wordt verstaan het netto transport vanuit het

lumen van de tubuli naar het peritubulair bloed. Reabsorptie is

dus altijd een transcellulaire proces dat zowel passief als actief

kan plaatsvinden.

Op twee plaatsen in het nefron worden water en zout gereabsorbeerd.

In de proximale tubulus wordt 80% van het gefiltreerde water en

zout weer gereabsorbeerd in isotone verhoudingen. Dit betekent dat

de natrium-,kalium- en chloorconcentraties niet veranderen.

Water- en zoutreabsorptie zijn hier gekoppelde processen.
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De overige~20% kunnen worden gereabsorbeerd in de dis tale tubulus

en de verzamelbuis. Deze reabsorptie is de speelruimte, die de

nier heeft om regulerend op te treden. Water- en zoutreabsorptie

z~Jn in dit geval gedissocieerde processen.

is voor de diverse zouten, waaronder natrium,
u . V

x
P

x
chloor en kalium, ongelijk aan de GFR. In het algemeen wordt hiervoor

de term Clearance (Cl ) gebruikt.
x

In woorden:

De betrekking

Onder de Clearance van stof x wordt verstaan die (fictieve) hoeveel

heid plasma die per tijdseenheid na doorstroming van de nier ontdaan

~s van de stof x. Voor bijvoorbeeld glucose, dat wordt gereabsorbeerd,

geldt:

CI < GFRglucose

Door nu - van bijvoorbeeld Chloor - de urineconcentratie te bepalen

kan men, indien de plasmaconcentratie en de urineproductie bekend

zijn, de Clearance berekenen. Wanneer men nu de CI hI bekijktc oor
als functie van het toedienen van farmaca of van het afkoelen van

de nier, kan inzicht in het verloop van het reabsorptieproces worden

verkregen.

2.3.4. Secretie

Stoffen, die na gefiltreerd te zijn ook nog extra door de proximale

tubulus worden gesecerneerd zijn bijvoorbeeld creatinine, para amino

hippuurzuur (PAR) en penicilline. De Clearance van deze stoffen moet

dus altijd groter zijn dan de GFR. De Clearance blijkt veelal een functie

van de plasmaconcentratie te zijn.
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Figuur 2.6. laat dit zien:

2 iNUL.i/off.

riT.C (,LUC 05E

0----"--'---------------
Fig. 2.6. Clearance van verschillende stoffen als

functie van de plas~aconcentratie.

Uit fig. 2.6 voIgt dat zowel de reabsorptie als de secretie een

verzadigingswaarde bereiken voor hoge P .x

2.3.5. Het autoregulatiemechanisme

Wordt de arteria renalis op een pompsysteem aangesloten, zodat

de n~er artificieel kan worden doorstroomd, dan is de perfusiedruk

~n deze arterie regelbaar. Wordt bij langzaam oplopende

perfusiedruk ook de nierdoorstroming gemeten, dan is de

autcregulatie zichtbaar te maken. Het te verwachten resultaat

~s in fig. 2.7. weergegeven.

t..J./.........) I croJ.j.......)
'£IiAlo£ I GF~
PL,qSl"'tl'

tFl4W

j I
./ I./

/' I--- tz./D
I I

/;/ I
I
I

0 0

0 100 200 ]00

----;. P (""'" ~~)

Fig. 2.7. Autoregulatie.
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Aanvankelijk wordt met quasi-statisch toenemende druk een

oplopende doorstroming en GFR gemeten. Tussen 80 en 180 rom Hg

blijven echter beide constant. Dit verschijnsel wordt zowel

gevonden bij de nier in situ als in vitro en ook indien de

nier is gedenerveerd. Het mechanisme, dat verantwoordelijk ~s

voor deze regulatie van plasmadoorstroming wordt autoregulatie

mechanisme genoemd, omdat het in de nier zelf moet zijn geloka

liseerd. In de praktijk betekent het dat de nierdoorbloeding

zodanig gereguleerd wordt, dat de GFR constant blijft. Verhogen

we plotseling de druk in de arteria renalis, dan stijgt aan

vankelijk de bloeddoorstroming om daarna langzaam te dalen

(oscillerend) totdat de oude doorstromingssituatie weer ~s hersteld.

Geven we echter procaine (lokaal anaestheticum, dat ook de contrac

tie van gladde musculatuur paralyseert), dan neemt bij een plot

selinge drukverhoging ook de doorstroming plotseling toe en blijft

hoog. Dit wijst op een myogene oorzaak. Er is reden om aan te nemen,

dat de gladde spieren in de afferente arteriolen hiervoor aan

sprakelijk zijn. Er bestaat dus een actieve vasotonus, die door de

bloeddruk zelf wordt gereguleerd.

Met de nier aangesloten op een kunstmatige perfusie eenheid, waarvan

de perfusiedruk instelbaar ~s, beschikt men over de mogelijkheid het

autoregulatiemechanisme te testen. De mate waarin het autoregulatie

mechanisme werkzaam is, geeft een indicatie over de toestand van

de nier.

2.3.6. Het ~uxta-giomerulaire apparaat (JGA)

Bij drukverlaging in de afferente arteriolen wordt door het JGA

renine afgegeven aan de bloedbaan en wordt daar omgezet in

angiotensine. De vrijgekomen renine is afkomstig uit "korreltjes"

in de perivasculaire cuf. Dit angiotensine grijpt op een

aantal punten aan en verzoorzaakt zo - o.a. door vasoconstrictie 

bloeddrukstijging totdat een nieuw evenwicht ontstaat.
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3. Probleemstelling

3.1. Probleemstelling van het nieronderzoek

De nierdoorbloeding, gestuurd v~a een autoregulatiemechanisme,

is het netto resultaat van humorale en nerveuze beinvloeding

van de vasculaire tonus en de mogelijk hieruit resulterende

redistributie van het bloed naar de verschillende vaatgebieden

in de nier. Bijna aIle nierfuncties kunnen direct of indirect

aan de nierdoorbloeding worden gerelateerd, indien tevens de

afgeleide variabelen mede hieronder worden begrepen, zoals:

de hydrostatische druk, de intracapsulaire druk, de mate van

doorbloeding, de redistributie van de renale plasmadoorstroming,

etc. Over de lokalisatie van de receptoren voor de verschillende

humorale factoren (bijv. noradrenaline, angiotensine en de

prostaglandines), de onderlinge beinvloeding van deze factoren

en de nerveuze en farmacologische (bijv. diazoxide, indomethacine)

component in deze beinvloeding is nog slechts zeer onvolledige

informatie beschikbaar. Nog onvollediger is het inzicht in het

samenspel van deze vasculaire processen en de overige nierfuncties.

De hieraan gekoppelde problematiek is niet uicsluitend van fysio

logische interesse, maar ook direct van belang voor klinische

probleemstellingen, zoals:

onderzoek naar de intrarenale aspecten van het effect van arteriolen

relaxerende antihypertensiva;

c,aderzoek naar de intrarenale aspecten van antiphlogistica bij

normale nieren en nieren met een glomerulaire eiwitlekkage;

onderzoek naar de renale consequenties van hypotensie onder

verschillende omstandigheden.

In dit verband zal onderzoek plaatsvinden naar de lokalisatie van

receptoren van farmaca en die humorale factoren waarvan bekend is

dat zij de nierdoorbloeding kunnen beinvloeden. Het onderzoek zal

vooral gericht zijn op die processen die redistributie van de renale

circulatie veroorzaken. Met het testsysteem zal onderscheid gemaakt

moeten kunnen worden tussen afferente en efferente lokalisatie.

Verhoogde perfusiedruk en verminderde GFR wijst op afferente, terwijl

verhoogde perfusiedruk met verhoogde GFR een aanwijzing is voor

efferente lokalisatie (bij perfusie met constante flow).
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Om de distributie van het renale plasma te kunnen bepalen wordt

er van uit gegaan dat een temperatuurpuls aangeboden aan de perfusie

vloeistof, afhankelijk van de distributie, onderscheide temperatuur

veranderingen in de schors en het merg zal bewerkstelligen.

Via insteek-temperatuurdetectoren zal het wellicht mogelijk zijn te

differentieren tussen corticale en juxta medullaire bloeddoorstroming.

Voor het ijken van deze meetmethoden zal zowel histologisch onderzoek

nodig zijn, alswel een vergelijking met de huidige technieken (isotopen),

die echter beide meestal momentopnamen vangen. Ret belang van de te

ontwikkelen testmethode ligt dan ook hoofdzakelijk in het mogelijk

maken van het continu meetbaar zijn en dus in het ogenblikkelijk kunnen

vaststellen van veranderingen in de intrarenale circulatie.

In een latere fase zal onderzoek kunnen worden gedaan naar de

relatie tussen veranderingen in de intrarenale circulatie en het

concentrerend en verdunnend vermogen van de nier. Verdere onderzoek

thema's waaraan aandacht zou kunnen worden besteed zijn:

Effecten van arteriolen relaxerende, bloeddrukverlagende

middelen;

Effecten van indomethacin bij normale en proteinurische

rattenier;

Ret ontstaansmechanisme van de acute nier-insufficientie

(nierschorsnecrose, acute tubulusnecrose) ~n relatie tot

de basisgegevens over de houdbaarheid van de nier met normale

functie, verkregen in de eerste onderzoeksfase.

Om extra-renale beinvloeding te kunnen elimineren is gekozen voor een

~n vitro studie. Dit impliceert dat met een geisoleerde en

gep0 fundeerde nier moet worden geexperimenteerd. De keuze van de

rattenier stoelt op het feit dat literatuurgegevens hierover het

meest uitvoerig beschikbaar zijn, en op het feit dat het nephrotisch

syndroom bij rat ten is op te wekken en zich daardoor goed laat

bestuderen.
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3.2. Probleemstelling van het afstudeerproject

Het zal duidelijk z~Jn dat bij het nieronderzoek de noodzaak

aanwezig is een proefopstelling te bouwen, waarmee het mogelijk

is experimenten aan rattenieren in vitro uit te voeren. De opzet

van het afstudeerproject is het verwezenlijken van het meet- en

regelgedeelte van de proefopstelling. De proefopstelling zal aan

een aantal eisen moeten voldoen en wei:

\. Met de opstelling moet een rattenier in vitro gedurende een

aantal uren (~ 3) in leven gehouden kunnen worden. De perfusie

grootheden, druk, flow en temperatuur moeten binnen zekere

grenzen kunnen worden ingesteld.

2. Zoveel mogelijk relevante variabelen, waaronder de perfusie

grootheden, de glomerulaire filtratiesnelheid en de chloor

concentratie, moeten continu en gelijktijdig worden geregis

treerd. Het is dan mogelijk in "real-time" de samenhang tussen

het verloop van de variabelen te bepalen. De mogelijkheid wordt

hiermee geopend op grond van de bepalingen acuut een of meer van de

variabelen aan te passen of andere maatregelen te treffen.

3. Het uitvoeren van micropunctieonderzoek zal mogelijk moeten

zijn. Micropunctieonderzoek omvat het nemen van kleine monsters

op nefron niveau. Teneinde de hiervoor gebruikte micropipetten

naar de juiste plaats in de nier te kunnen dirigeren wordt de

geperfundeerde nier onder een rnicroscoop geplaatst. Het zal

duidelijk zijn dat de aansluitingen op de nier hiervoor voldoende

speelruimte moe ten geven.

Het 'mieke van dit nieronderzoek is de continue registratie van de

glornerulaire filtratiesnelheid en de distributie van het plasma ~n

de nier.

Hiermee zijn dan tevens de grootste probleemgebieden aangeduid.

Voor wat betreft de glomerulaire filtratiesnelheid zijn de continue

bepaling van de diurese en de urineconcentratie van een bepaalde stof

(polyethylene glycol) niet eenvoudig.

Omdat met een rattenier wordt geexperimenteerd is de diurese bijzonder

laag (tussen de 10 en 300 ~l/min). Het bereik van beschikbare meet

apparatuur reikt niet lager dan de bovengrens van de diurese (300 ~l/min).

De noodzaak van eigen ontwikkeling van meetapparatuur is daarmee

aangegeven.
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Bij de bepaling van de glomerulaire filtratiesnelheid wordt veelal

gebruik gemaakt van radio-actief getabelde inuline. De meting van

de radio-activiteit in de urine leent zich niet voor continue

registratie zodat naar andere methoden moest worden omgezien.

Door nu aan inuline (of aan polyethylees glycol) een kleurstof

te koppelen behoort concentratiebepaling door lichtabsorptie tot

de mogelijkheden. In deze richting beweegt zich dan ook het zoeken

naar een continue bepalingsmethode.

In het verslag worden enige mogelijke meetmethoden opgesomd waarvan

een enkele nader is geanalyseerd. De bepaling van de distributie

van het renale plasma neemt in dit verslag een ondergeschikte plaats

~n.

Anders is het gesteld met het gedeelte van de proefopstelling, dat

voor de perfusie zorg draagt. De problemen zijn hierbij niet in de

eerste plaats fundamenteel maar liggen meer op het ontwerp- eli realisatie

niveau. Bij de temperatuurregeling van de perfusievloeistof krijgen we

te maken met een systeem met variabele looptijd. Met behulp van een

gecombineerde voorwaartssturing en terugkoppelregeling is een poging

gedaan de perfusietemperatuur ook bij variabele flow binnen zekere

grenzen constant te houden.

In figuur 3.1 is schematisch de perfusieopstelling weergegeven waarvan

bij de start van het afstudeerproject werd uitgegaan.

In de loop van het afstudeerproject heeft de perfusieopstelling

definitievere vorm aangenomen. Een recente momentopname is weer

geg, gen in figuur 3.2.
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Fig. 3.1. Perfusiecircuit (uitgangspunt).
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Fig. 3.2. Het gerealiseerde perfusiecircuit.
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De nierperfusie eenheid

Probleemanalyse

De keuze van een in vitro studie van de rattenier impliceert

de noodzaak van een kunstmatige perfusie eenheid. De functies

die door deze eenheid moe ten worden verzorgd zijn:

Perfunderen van de nier;

Regelen van de samenhangende grootheden perfusiesnelheid en

perfusiedruk;

Temperatuurregeling van de perfusievloeistof;

Oxigenatie;

Filtreren van de perfusievloeistof;

Verwijderen van gasbelletjes;

Koppeling tussen nier en perfusie eenheid.

In de volgende paragrafen worden deze functies nader geanalyseerd.

4.1.1. Perfunderen van de nier

Met een rollenpomp wordt perfusievloeistof van een reserVOLr naar de nier

gepompt. De hoeveelheid perfusievloeistot die "per tijdseenheid

wordt verpompt zal binnen bepaalde grenzen instelbaar moe ten zijn.

Vit een analyse van literatuurgegevens (lit. 1) met betrekking tot

de perfusie van de rattenier voIgt dat wordt geperfundeerd met flows

tot 34 ml/min. Deze waarde ligt boven de normale waarde van de

door~loedingssnelheidbij rattenieren (~ 10 ml/min). Een bovengrens

van 25 ml/min lijkt in dit verband een reele keuze. Bij de keuze van

de ondergrens moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid het auto-

regulatiemechanisme te kunnen testen. Door het aanpassen

van de perfusiesnelheid moet de perfusiedruk het traject van

50 - 250 rom Hg doorlopen. Vit de literatuur (lit. 2) blijkt dat bij

een druk van 50 n~ Hg globaal een perfusiesnelheid van 3,5 ml/min

hoert. De pomp zal dus perfusiesnelheden van 3,5 tot 25 ml/min moeten

kunnen realiseren.
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4.1.2. Regelen van de samenhangende grootheden perfusiesnelheid en

perfusiedruk

Een belangrijke eigenschap van de perfusie eenheid is de regeling

van de perfusiesnelheid (RPF) of de perfusiedruk (AP).

Deze twee grootheden hangen samen volgens de relatie RVR

RPF

AP

~R

Renale plasma flow

Arteriele druk

Renal Vascular Resistance

(ml/min)

(rom Hg)

(ml/min I rom Hg)

Opgemerkt moet worden dat RVR geen constante waarde heeft, maar

afhangt. t.g.v. het autoregulatiemechanisme, van de arteriele druk.

De regeling van de grootheden houdt ~n dat deze gelijk worden

gehouden aan de gewenste waarde,die met de hand kan worden ingesteld.

Hierbij moet worden aangetekend dat of de arteriele druk of de

renale plasma flow kan worden geregeld. Met een keuzeschakelaar zal

men de grootheid die men wenst te regelen kunnen kiezen.

De mogelijkheid de perfusiedruk naar believen in te stellen maakt

het mogelijk het autoregulatiemechanisme te testen.

Bij een constante perfusiesnelheid geeft het verlopen van de

arteriele druk een indicatie over de viabiliteit van de nier.

4.1.3. Temperatuurregeling van de perfusievloeistof

Om bij de in vitro studie - ook voor wat betreft de temperatuur van

de perfusievloeistof - de natuurlijke omstandigheden te imiteren

zal een voorziening moe ten worden getroffen de temperatuur van de

vloeistof op 37·C te kunnen houden.

Bij het regelsysteem heeft men te maken met looptijd van de

perfusievloeistof tussen het verwarmingselement en het punt waar de

temperatuur van de perfusievloeistof wordt gemeten. Dit punt ligt

20 uicht mogelijk bij de nier. Looptijd in een regelsysteern is aan

leiding tot het ontstaan van instabiliteit. Hierbij komt nog het

probleem dat de looptijd variabel is aangezien de flow kan veranderen.
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De flow is ~n het regelsysteem een parameter die niet constant

behoeft te zijn. Het regelsysteem zal voor verschillende flows

en dus looptijden zo goed mogelijk moeten functioneren. Dit geldt

ook voor de dynamische situatie van veranderende flow.

Bij het ontwerpen van de temperatuurregeling zal er verder van

moeten worden uitgegaan dat snelle temperatuurspulsen, enkele

graden in amplitude, aan de vloeistof moeten kunnen worden af

gegeven. Dit om de renale plasmadistributie te kunnen analyseren.

4.1.4.0xygenatie

Het optimaal functioneren van de nier ~s aileen mogelijk indien

de stofwisselingsprocessen op gang gehouden worden. De hiervoor

benodigde zuurstof zal door de perfusievloeistof moeten worden

aangevoerd. In de perfusievloeistof zijn geen rode bloedlichaampjes

aanwezig zodat het transport van zuurstof uitsluitend in moleC'ulaire

opgeloste vorm kan plaatsvinden.

Om de partiele zuurstofspanning van de perfusievloeistof op het

hiervoor benodigde peil te brengen (~ 150 mm Hg), stond in eerste

instantie een oxygenator ter beschikking waarbij een menggas

carbogeen met 95% 02 5% CO2 in de vorm van gasbelletjes door

de perfusievloeistof werd geblazen. (De Po van de perfusie-
, . b" hid 2vloe~stof ~s, ~J et ver aten van e

oxygenator, niet in evenwicht met de 95% 02 uit het carbogeen

gasmengsel.)

Door het hoge eiwitgehalte van de perfusievloeistof ontstond daarbij

een ongewenste schuimvorming. In een latere fase kon worden beschikt

over een ander type oxygenator, waarbij geen schuimvorming optreedt,

terwijl het oxygenatierendement ruim voldoende is. De oxygenator is

van het type membraan-oxygenator. Het membraan bestaat ~n dit geval

uit de wand van een slang van siliconenrubber waardoor de perfusie

vloeistof wordt geleid. Om het oppervlak zo groot mogelijk te houden

is het slangetje gespiraliseerd rond een buisje. Door dit buisje

wordt verwarmd water geleid in tegenstroom zodat de perfusievloeistof

wordt verwarmd. Langs het gespiraliseerde slangetje stroomt het gas

mengsel carbogeen. Via de wand van het siliconenslangetje diffundeert

het gas naar de perfusievloeistof.
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Fig. 4.1. Membraan oxygenator.

Met deze oxygenator is een partiele zuurstofdruk bereikt van

525 rom Hg. Het toepassen van deze n~euwe oxygenator resulteerde

in geringere temperatuurvariaties en een hogere temperatuur van

de perfusievloeistof die het verwarmingselement binnenkomt.

Het ontwerp van de temperatuurregeling is echter nog gebaseerd

op de oorspronkelijke oxygenator.

4.1.5. Filtreren van de perfusievloeistof

Voordat de perfusievloeistof wordt gebruikt zal deze allereerst

ontdaan moeten worden van stofdeeltjes en andere ongewenste

partikels. Deze deeltjes zouden bepaalde niercapillairen kunnen

afsluiten. Daarom wordt de perfusievloeistof na bereiding eerst

door een filter met een poriegrootte van 0,2 ~m gevoerd.

4.1.6. Het verwijderen van gasbelletjes

Gasbelletjes in het perfusiecircuit kunnen embolie veroorzaken. Met een

ontluchter, die in de perfusiecirculatie is opgenomen, worden evt.

gasbelletjes verwijderd voordat ze schade aan de nier kunnen aan

richten.

4.1.7. Koppeling tussen n~er en perfusie eenheid

Voor het aansluiten van de n~er op de perfusie eenheid z~Jn de

uiteinden van de perfusieslangen voorzien van canules, die in de

vena cava en de arteria renalis worden geschoven en gefixeerd.

Tevens wordt de ureter gecanuleerd:
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Een schets van de gecanuleerde n~er ~s hieronder in fig. 4.2

gegeven.

VEnA

Fig. 4.2. Gecanuleerde nier.
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Temperatuurregeling

De temperatuurregeling is een onderdeel van de perfusieopstelling

die als taak heeft een rattenier in vitro enige uren in leven te

houden. Met de temperatuurregeling zal men in staat moeten zijn

de temperatuur binnen zekere grenzen constant te houden op de

ingestelde waarde die over het algemeen gelijk zal zijn aan 37°C.

De grootte van de marge rond de ingestelde waarde waarbinnen de

temperatuur mag varieren is voor discussie vatbaar.

Het is in dit verband zinvol om onder scheid te maken tussen de

statische en de dynamische situatie. In de statische situatie is

de perfusieflow constant terwijl deze in de dynamische situatie

verandert. De grootte van de perfusieflow bepaalt een aantal

parameters waaronder looptijden, warmteverlies in het perfusie

circuit en warmte overdracht van het verwarmingselement.

Bij veranderende perfusieflow spelen diverse warmtecapaciteiten

in het perfusiecircuit een belangrijke rol.

Bij het ontwerpen van de temperatuurregeling ~s als uitgangspunt

genomen voor de marge in de statische situatie + O,2°C en in de

dynamische situatie ~ O,5°C.

In de volgende paragrafen zullen de voor de temperatuurregeling

belangrijke gedeelten van de perfusieopstelling, een vergelijking

van een aantal mogelijke regelcircuits, een analyse van de eigen

schappen van een warmte-uitwisselaar, het elektrisch analogon van

de warmte-uitwisselaar en de uitwerking van de gecombineerde

voorwaarts en teruggekoppelde regeling aan de orde komen.

Verder wordt een schatting gedaan naar de benodigde capaciteit

van het verwarmingselement waarbij de warmtegeleidingseigenschappen

van de perfusieslang een belangrijke rol spelen. Tot slot wordt

ingegaan op de wijze van realisatie van het temperatuurregelcircuit.
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4.2. I. Perfusieopstelling

v"

Fig. 4.3. Perfusiecircuit.

- Perfusievloeistofreservoir:

Ret reservoir wordt omstroomd met thermostaatbadvloeistof om de

perfusievloeistof voor te verwarmen tot 40°C. Dank zij deze

voorverwarm~ng ~s het mogelijk een verwarmingselement van be

trekkelijk gering vermogen toe te passen.

Pomp:

In deze rollenpomp en in het traject tussen het reservoir en de

pomp, waar later nog een filterelement is toegevoegd, vindt het

eerste warmteverlies aan de omgeving plaats.

- F ~ perfusiesnelheid:

Dc perfusiesnelheid kan varieren tussen de 3,5 - 25 ml/min.

De varierende perfusiesnelheid is de belangrijkste oorzaak van

temperatuursvariaties van de perfusievloeistof bij het binnengaan

van het verwarmingselement.Globaal gesproken is in de statische

situatie het benodigde vermogen om de perfusievloeistof op de

gewenste temperatuur te brengen voor verschillende waarden van de

perfusieflow nagenoeg gelijk. Bij grotere flow F daalt het warmte

verlies aan de omgeving. Er moet dan echter meer vloeistof per

tijdseenheid worden verwarmd. In de dynamische situatie, bij

stijgende flow F houdt de perfusievloeistof t.g.v. warmtecapaci

teit van de vloeistof zelf en die van de wand van de slangen nog
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even z~Jn oorspronkelijke temperatuur vast. De te verwarmen

hoeveelheid vloeistof ~s echter weI toegenomen zodat het

benodigde vermogen om de vloeistof op de gewenste temperatuur

te brengen aanvankelijk sterk zal stijgen.

- Perfusieslang:

Bij het doorlopen van de perfusieslang verliest de perfusie

vloeistof verder warmte aan de omgeving. De lengte van de slang

wordt op I m gesteld om voor de preparaateenheid voldoende

speelruimte te scheppen. Deze speelruimte is ondermeer vereist

voor micropunctie-onderzoek waarbij het nierpreparaat onder een

microscoop moet kunnen worden geplaatst. Deze micros coop is op

gesteld in een afgeschermde kooi van Faraday. Door de I meter

lange perfusieslang kan de perfusiepomp buiten de kooi blijven,

waardoor storingen bij elektro-fysiologische metingen aan de

nier gereduceerd worden. De perfusieslang tussen het verwarmings

element en de nier heeft ook een zekere minimumlengte om speel

ruimte te geven die nodig is bij het cannuleren van de nierarterie.

Het is dit stukje slang dat in de temperatuurregeling een zekere

looptijd introduceert die evenredig is met zijn lengte en omgekeerd

evenredig met de perfusiesnelheid.

- T = de omgevingstemperatuur:
omg

De omgevingstemperatuur is een belangrijke factor bij het warmte-

verlies in het perfusiecircuit. Hoewel deze temperatuur niet constant

is wordt deze voor de berekeningen op 20°C gesteld.

- Het verwarmingselement:

TL dit verwarmingselement wordt de toegevoerde elektrische energie

orr~ezet in thermische energie van de perfusievloeistof resulterend

~n een temperatuurstijging van de vloeistof. Deze temperatuurstijging

~s bij gelijkblijvend toegevoerd vermogen omgekeerd evenredig met de flow.

Deze teffiperatuurstijging is nodig om de temperatuur van de perfusie

vloeistof die de nierarterie binnenstroomt op 37°C te houden ondanks

het varierende warmteverlies aan de omgeving in de perfusieopstelling.

- Nier:

Bij de experimenten in de eerste fase, die gericht z~Jn op het

viabiliteitsonderzoek, blijft de gecannuleerde nier in het lichaam

van de rat gesitueerd. Op deze wijze blijft de omgevingstemperatuur

van de nier op peil.
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Het onderstaande figuur geeft een schematisch beeld van de

onderdelen van de perfusie eenheid die te maken hebben met

de warmtehuishouding.
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Fig. 4.4. Schematisch beeld van perfusiecircuit (arteriele zijde)

4.2.2. Mogelijke temperatuurregelsystemen

Uit het voorgaande zal duidelijk Z1Jn dat we te maken hebben

met een systeem met variabele looptijd. De looptijd die in dit

verband van belang is wordt bepaald door de tijdsduur die het

vloeistoftransport van het verwarmingselement naar de temperatuur

senSJr, vlak bij de nier, in beslag neemt. Deze looptijd is

omge:~eerd evenredig met de perfusiesnelheid F.

Een gebruikelijke methode om processen met looptijden te regelen

is geschetst in fig. 4.5. De regelaar met overdrachtsfunctie C

heeft een integrerend karakter.
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Fig. 4.5. Feedback temperatuurregeling.

Voor het systeem van fig. 4.5 geldt de volgende vergelijking ~n

het Laplace-domein:

e .
n~er

e.
~n

-ST
e + 8gew C G -ST

e

Voor de stabiliserende regeling geldt met e =0 (T =constant)gew gew

e.. =
n~er

-ST
e

-ST
+ C G e

e.
~n

De e-macht ~n de teller geeft aanleiding tot instabiliteit als

Ie G e -ST!< b", ~J een argument van -TI •

Door nu regelaar C een integrerend karakter te geven geldt voor

lage frequenties mits de Ie GI»1

e. ~ 0
n~er

T. ~ constant.
n~er
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Storingen in T. met hogere frequenties worden slechts ten dele
1.n

of in het geheel niet uitgeregeld. Aangezien in de perfusie-

opstelling wei storingen met hogere frequenties zijn te ver

wachten, bij bijvoorbeeld flowvariaties, en men in verband met

stabiliteits overwegingen de tijdconstante van de regelaar niet

willekeurig laag kan nemen is het zoeken naar alternatieve iegel

systemen gewenst.

Een verbetering van de eigenschappen van het regelsysteem valt

te verwachten, indien een onderlus wordt aangebracht. In deze

onder ius wordt de temperatuur van de perfusievloeistof direct

achter het verwarmingselement gemeten en geregeld. Een dergelijk

systeem is in fig. 4.6 getekend.

+
c,

-I
I
I

G I
_I

,..------,

C2. +

Fig. 4.6. Feedback systeem met onderlus (C
1
).
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C
1

regelt ook de hoogfrequentie storingen in T. weg, d.w.z. dat
~n

de temperatuur in punt A constant ~s.

Cz dient er nu voor om de storing T
k

(afkoeling in de slang +

invloed van warmtecapaciteiten) weg te regelen.

De amplitude van de storing T
k

is veel geringer dan die van de

storingen in T.• Met Cz worden storingen met lage frequenties
~n

goed uitgeregeld, terwijl storingen met hogere frequenties niet

of nauwelijks worden weggeregeld aangezien Cz een grote tijdconstante

moet hebben uit stabiliteitsoverwegingen.

In literatuur over het regelen van processen met looptijd wordt

ook gesproken over een predictor control methode (Smith, lit. 3).

In fig. 4.7 is een tekening van een regelsysteem volgens

dergelijke methode weergegeven.

I- ;---l
I
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I + Ae
I I
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I IL __ .!- -- -' PREDICTOR mODE~

1- - -- -- - - --I
I

I--r--'l -~~ I
I

G e.

I
I

..
L + I

-- -- --- - - -- s- -I -
C (j~

+

e·I\Ur"

Fig. 4.7. Predictor control model.
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De overdrachtsfunctie zonder predictor (schakelaar S open) is:

e .
n~er

e.
~n T =constantgew

-ST
e

-ST
+ C G e

Met predictor (schakelaar S gesloten) wordt de overdrachtsfunctie:

e .
n~er

e.
~n T =constantgew

-ST -2ST -ST
e - C G e + C G e

1+ C G

Met de e-macht in de noemer is de instabiliteit uit het geregelde

proces verdwenen. De moeilijkheid bij dit predictor control model

schuilt in de vertragingslijn met variabele looptijd die moet

worden gerealiseerd. De looptijd T is omgekeerd evenredig met

flow F. T / T. ~ 5.max m~n

Een andere vorm van temperatuurstabilisering wordt verkregen door

aan het systeem van fig. 4.5 een voorwaartssturing toe te voegen

(zie fig. 4.8).

I + I
-~"l:

~
i~"t2.

I
e I I

I
I A9 I

I

I G I
I I

~- -- --- --'-f'- --4

- -

" H + 1-
C "'\

... +

Fig. 4.8. Feedback en voorwaartssturing.
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Door voorwaartssturing kan geen instabiliteit ontstaan ten

gevolge van de aanwezige looptijden. Daar staat echter tegenover

dat de overdrachtsfunctie H moet worden gerealiseerd.

H is afhankelijk van de eigenschappen van het perfusiecircuit

tussen de meetpunten e. en e. . Ten overvloede zij vermeld
~n n~er

dat een van de daarin voorkomende parameters tijdafhankelijk is.

De verminderde invloed van de in het proces aanwezige looptijden

hebben een nadere analyse van de gecombineerde voorwaartssturing

en terugkoppelregeling aantrekkelijk gemaakt.

Op grond van de interessante en veelbelovende uitkomsten van deze

analyse werd besloten om de gecombineerde sturing-regeling te

realiseren.

4.2.3. Analyse van de gecombineerde feedback- en voorwaartsregeling.

In fig. 4.9 wordt schematisch de gecombineerde sturing-regeling

weergegeven.

-I~- -

I
LOoPT'ic

I
LOOPT~D

L,' c~/'F -+ ''t; c••",t. IF

~+~I "
I I,

o"'teTTelt WI" I
[

ST.....fP"'..U ... U

Ii... AT. (G)

1_- - -- --- - _I
u.

- VOO4t \oJ<>P<CI;TS- RcGeLAAte -
, STl.(Rit.JG (I-j) (c)

1- + + +

Tit>

T~

Fig. 4.9. Gecombineerde feedback- en voorwaartsregeling.
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T 1 is de looptijd van de perfusievloeistof tussen de temperatuur

sensor voor T. en het verwarmingselement.
~n

TZ is de looptijd tussen het verwarmingselement en de temperatuur-

sensor voor T .
n~er

6T is de temperatuurstijging van de perfusievloeistof door het

verwarmingselement veroorzaakt.

Ret perfusiecircuit zoals hier is getekend ~s een vereenvoudiging

van de werkelijkheid. Zo is de invloed van de perfusieslang tussen

het verwarmingselement en de nier, anders dan de geintroduceerde

looptijd, niet weergegeven.

u ~s de stuurspanning van het verwarmingselement.

F is de perfusiesnelheid, die op vele punten in de perfusie

eenheid aangrijpt.

Voor een nadere analyse wordt naar het Laplace domein overgegaan.

zie fig. 4.10.

1-------1

e·""
I I
I -,1<, Ie ~ - ~k~ IF
I e

.. (1.6
I ,- e.

I I
I I
I G I
L -- -- --

-~U-
'-J

-t1 -G" "~ ..

_/

Fig. 4.10. Gecombineerde regeling ~n Laplace-domein.
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waarin: e. £. { T. - T }
~n ~n gew

e £. { T
nier - T }

n~er gew

M £. { 6T }

U (s) £. { u (t) }

u is een spanning.

Een noodzakelijke voorwaarde voor de bruikbaarheid van de Laplace

transformatie ~s het lineair en tijd-invariant zijn van het systeem.

Aangezien T 1, T Z en G(s) afhankelijk zijn van perfusieflow F moet

deze grootheid voor de analyse in het Laplace domein constant

worden gehouden.

Het verwarmingselement bevat een niet-lineariteit. Door nu in ser~e

met deze niet-lineariteit een reciproke niet-lineariteit op te nemen

kan het systeem waarvan G(s) de Laplace getransformeerde ~s als

lineair worden beschouwd.

Alvorens overdrachtsfunctie H te bepalen wordt eerst overdrachts

functie G nader uitgewerkt (zie fig. 4.11.).

IJ.

1
ATc;. ) (a)

1LL
(;. '·1 AI

Ga. , (b)

1 G4I H P-{ AT
G. Ga. } (C)

•

Fig. 4.11. Componenten van G.
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verwarmingselement

elektro-thermische energieomzetter (ohmse weerstand)

reC1proce niet-lineariteit van G
1

warmteuitwisselaar.

Voor de relatie tussen u en P in fig. 4.11 (b) geldt:
v

P u2/R waarin R de waarde van de ohmse weerstand is. Door
v x v v

nu G
1

zo te dimensioneren, dat het uitgangssignaal e evenredig

1S met de wortel uit het ingangssignaal u, wordt in het blokschema

van fig. 4.11 (c) de betrekking tussen P en u:
v

P = constante. u/R ,dus lineair.
v v

Resteert nog het vinden van een uitdrukking voor G2. Daartoe

stellen we het verwarmingselement voor zoals in fig. 4.12 is

geschetst.

Fig. 4.12. Warmtewisselaar.
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Verklaring van enkele gebruikte symbolen.

p
v

V
v

V
P

F

T. , T
uit~n

p
a

cp

Pp

QVp

aan het verwarmingselement toegevoerde elektrisch vermogen.

volume van het verwarmingselement.

volume van de perfusievloeistof in het verwarmingselement.

perfusieflow.

temperatuur van de perfusievloeistof.

netto, uit het verwarmingselement afgevoerde warmtevermogen.

soortgelijke warmte van de perfusievloeistof.

soortgelijke dichtheid van de perfusievloeistof.

warmte-inhoud van de perfusievloeistof in het verwarmings-

element.

Voor P geldt: P c P F (T 't - T. ) (4. 1)
a a p p u~ ~n

T. wordt constant verondersteld.
~n

In stationaire toestand geldt: P P (warmteverlies wordt
v a verwaarloosd)

In niet-stationaire .
toestand geldt: P QV

+ P (4.2)v ap

.
Voor QV

p
geldt: = c P Vp p p

.
T .
u~t

.
Door TIU T. (=0) aan deze betrekking toe te voegen verkrijgt men de

~n

volgende relatie:

Formules 4.1,4.2 en 4.3 gecombineerd leveren de volgende

differentiaal vergelijking op:

(4.3)

i1T + J.. i1T
T

kP
v

met 6T T
uit - T.

~n

T = V IF
P

k = liepPpVp

(4.4)
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Ter verduidelijking is in fig. 4.13 het elektrisch analogon van

de warmtewisselaar in overeenstemming met vgl. 4.4. getekend.

;----,--------.---------_. -+

b.T

.-

Fig. 4.13. Elektrisch analogon van warmtewisselaar.

De warmtecapaciteit van het verwarmingselement ~s in afleiding

van GZ verwaarloosd. Bij de realisatie van het verwarmingselement

~s er dan ook naar gestreefd V en daarmee de warmtecapaciteit zo
v

klein mogelijk te houden.

De thermische overgangsweerstand Rth tussen het verwarmingselement

en de perfusievloeistof kunnen we op eenvoudige wijze in het

elektrisch analogon betrekken. (zie fig. 4.14)

c R

lie p V
P P P

s + F/v
p

Fig. 4.14. Elektrisch analogon met R
th

.

V~or het elektrisch analogon van fig. 4.14 geldt eveneens de

differentiaal vergelij~ing 4.4.

Aan de hand hiervan wordt GZ bepaald.
k

In het Laplace domein geldt: GZ = s + III (4.5)
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Wordt nu de tijdconstante V IF klein gekozen ten opzichte van
p

de temperatuurvariaties van T. , hetgeen in overeenstemming is
~n

met de eisen die gesteld worden met betrekking tot het kunnen

geven van snelle temperatuurpulsen, dan kan G2 benaderd worden

door:

G2 "" 1 I c P F
P P

Voor de totale overdrachtsfunctie G geldt dan

G ~ Const. 1 I c P F R
P P v

Nu overdrachtsfunctie G nader is geanalyseerd, kan worden gezocht

naar een uitdrukking voor H.

De goede keuze van H is de oplossing van twee verschiIIende problemen.

I H zodanig kiezen dat bij varierende T. en constante F,
~n

T. = T bIijft.
n~er gew

II H zodanig kiezen dat bij constante T. en varierende F,
~n

T. = T blijft.
n~er gew

Allereerst bepalen we ons tot probleem I.

De overdrachtsfunctie 6. I 6. Iuidt:
n~er ~n

8 .
n~er

e.
~n

-S1"2
+ G C e

(4.6)

Het streven is T. constant te houden, dus eisen we e . o.
n~er n~er

Deze eis in vgl. 4.6 gesubstitueerd levert op:

-ST
1

e -GH=O

Voor H voIgt hieruit:

mits

H

-81" 1
e

G
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Voor variaties 1n T. met frequentiecomponenten kleiner dan1n
1/1

1
kan bij benadering worden gesteld:

1
~ const. c p F R

G p p v

Terugtransformatie naar het tijddomein levert op:

u const. c P F R (T - T )p p v gew in (4.7)

Beschouwen we nu probleem II dan blijkt de zaak niet zo eenvoudig

te liggen. Wegens de tijdsafhankelijkheid van de parameter F is

analyse 1n het Laplace domein niet bruikbaar zodat een verdere

analyse 1n het tijd-domein zal moeten plaatsvinden. Allereerst

vereenvoudigen we het blokschema uit fig. 4.9 door de terugkoppel-

Ius weg te laten. Stellen we bovendien T - T. = constant
gew 1n

dan kunnen de blokken met looptijd 1
1

en 1
2

worden weggelaten en

ontstaat het blokschema van fig. 4.15.

I
I
I
1_

-.--,

-
lL

T..w.r = T 1C"J

T 11 I:l''''

F -----------------'
(""O"Q_llr)

Fig. 4.15. Voorwaartssturing.

We gaan nu uit van differentiaal vergelijking 4.4.

l1T + F(t) ~T
V

P

p
v

uit T. 15 constant voIgt de consequentie dat ~T 01n
wil T. ook constant zijn.U1t
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Substitueren we tevens P = const. u/R 1n vgl. 4.4
v v

dan rolt daaruit:

F(t) ~T
V

P

const.
c p V R
P P P v

• u (4.8)

Uit de e1S T. = T voigt dat T - T. ~T.n1er gew gew 1n
Dit laatste verwerkt in vgl. 4.8 geeft:

De vergelijkingen 4.8 en 4.9 Z1Jn aan elkaar gelijk hetgeen inhoud

dat de weg is vrijgemaakt voor een gemeenschappelijke oplossing van

de twee problemen met verschillende uitgangspunten I en II.

Deze interessante uitkomst van de analyse heeft aanleiding gegeven

de temperatuurregeling in overeenstemming met het blokschema uit

fig. 4.9 te realiseren.

Fig. 4.16 geeft een mogelijke uitvoering van overdrachtsfunctie H

weer.

(4.9)

x
F

Fig. 4.16. Overdrachtsfunctie H.



- 42 -

4.2.4. Realisatie en voorwaartssturing h(t)

Wordt als temperatuursensor een thermistor gekozen, dan is met

behulp van een parametrische versterker h(t) op eenvoudige wijze

te realiseren.

R

Fig. 4.17. Temperatuur detector circuit.

Bij de in fig. 4.17 getekende parametrische versterker lS u. een
Ult

functie van u. en de thermistorweerstand R
2

.
In

Voor een thermistor geldt in goede benadering de relatie

R (T)= Ae
B

/ T , A en B zijn constanten
2

T is de temperatuur in Kelvin.

Deze relatie is te benaderen door een liniaire functie die de

raaklijn voorstelt in T=T
O

. Met de Taylorreeksontwikkeling rond

T=T
O

;cunnen we een analytische uitdrukking voor de raaklijn vinden Vla

De Ie orde benadering geeft de vergelijking van de raaklijn:

In figuur 4.18 zijn zowel de krornrne als diens raaklijn In T=T
O

getekend voor een bepaalde thermistor.
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-2-
A c 2./1 '0 .n.
g .. J,8 10lt K

Fig. 4.18. Thermistor karakteristiek en raaklijn ~n T=310,15 K.

Voor 6T = 10 K ~s de relatieve fout ~n de Ie orde benadering: 0,07.

R + 6R

°
met RO = R2(T)T=T

o
en 6R R2(T)T=T (T-TO)

o
en T-T = 6To
6R ~s dan evenredig met 6T.

Stel bovendien: A» 1 + R
2

/R
1

R3/R4 = R1/RO a

u.
~n

cF , c ~s een evenredigheidsconstante

dan geldt voor u. de uitdrukking
u~t

u = c !..- F 6T
uit a(l+a) T 2

°
Voor de thermistor uit fig. 4.18 met T

O
=310 K, a=1 en c=1

is de gevoeligheid van de parametrische versterker 20 mV min I K ml

4.2.5. Vermogen van het verwarmingselement

Om een indicatie te krijgen over het benodigde vermogen van

het verwarmingselement, is uitgegaan van de st2tische situatie
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waarin zowel T. als F constant z1Jn.
n1er

T. wordt op 37°C gehouden terwij I F een waarde tussenn1er
5 en 20 ml/min kan hebben.

De thermische eigenschappen van de perfusie eenheid z1Jn bepalend

voor het benodigde verwarmingsvermogen (p ).
v

Voor een nadere analyse verde len we de perfusie eenheid

in twee blokken A en B.

A - de perfusiepomp met slangen tussen het reservoir en

het volgende blok B,

B - de perfusieslang tussen blok A en het verwarmings

element.

v"

Fig. 4.19. Perfusiecircuit.

v.,

De vloeistof in het reserV01r wordt voorverwarmd, met behulp van

langsstromende thermostaatbadvloeistof, tot 40·C.

Deze temperatuur (T ) mag niet veel hoger zijn aangezien andersres
de in de perfusievloeistof aanwezige eiwitten kunnen denatureren.
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Bij het doen van metingen ter bepaling van de thermische eigen

schappen was het voorverwarmde reservoir nog niet beschikbaar,

bij de metingen.met gevolg dat T
res

Ais vloeistof is water gebruikt. Water heeft nagenoeg identieke

thermische eigenschappen als de te gebruiken perfusievloeistof.

Bij het bepalen van de thermische eigenschappen van de blokken

A en B is gezocht naar betrekkingen tussen T
4

en T ,T ,F
omg res

en 1. Voor blok B werd daartoe eerst een wiskundig model opgesteld

van het thermisch gedrag van de perfusieslang.

In fig. 4.20 is de modelvorming in twee stadia aangegeven.

I) T,
f --7~;========~ f"k-,_d__--'l'---__---,~

I

e· l-t:NGl"E VAN P€ol:FUSIE'>lAIJG VIQ/J BeaK B

)( cAJ )(+A)IIVlf\

PHFUSI€-

'>( "Iv 'Ht.l< vLoei STO.

VIl'J OE ~ERFlASJ€

IIl0S1STOF

p: $OORl"EL':lKb QICIlT}iE.iv 1
c : 500I!TEL'jk€ WAlll'lii> j

I) / '\ T..
f .......,. 1-1 -,.I...............-l' --+I ~F

(p,e.) 0 \ x xUlI.1 e

Fig. 4.20. Model van perfusieslang.

T
x

In het onderstaande wordt een uitdrukking afgeleid voor

uit fig. 4.20.

Voor de warmtehuishouding van het gedeelte van de perfusieslang

tussen x en 6x gelden de volgende 3 vergelijkingen. Hiervan

uitgaande wordt een uitdrukking voor T afgeleid.
x
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6Q = pcF(T - T )
V x x+6x

x
(4.10)

en 6Q = knd 6x (T - T )
Vx x omg (4.11)

(4.10) & (4.11) gecombineerd geeft:

pcF
T - T

x x+6x
6x = knd(T - T )x omg (4.12)

6x-+0 lim
6x-+0

.
-T

x

uit (4.12) voigt nu de differentiaal vergelijking, DV

knd T
pcF omg

algemene oplossing van de homogene DV:

T = A e
x

knd- -- xpcF , A ~s een constante

, B ~s een constante

particuliere oplossing van de inhomogene DV:

T = B
x

de algemene oplossing van de DV iuidt nu:

T
x

A e-/3x + B met /3 = knd
pcF

randvoorwaarde is:

verder geldt:

lim T
xx-+ oo

T
omg

hieruit volgen dan A en B:

B Tomg

A T
3

- T
omg
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De algemene oplossing van de DV ~s nu te schrijven als:

T
x

(T
3

-T ) e-Sx+ T
omg omg , S krrd

pcF (4.13)

T ~s de temperatuur van de perfusievloeistof op een afstand xx
van het begin van de perfusieslang in de statische situatie

waarbij de flow constant gehouden wordt.

Met behulp van de algemene oplossing van de DV waarin we voor

T =T substitueren zijn we nu in staat de waarde van k te
x 4

bepalen:

k
T - T

pcF In 3 omg
lnd T - T4 omg

(4. 14)

p ~s de soortelijke dichtheid van de perfusievloeistof

c ~s de soortelijke warmte van de perfusievloeistof.

p

Nemen we als testvloeistof

103 kg/m3

c = 4,178.103 J/kg K

zodat

pc = 4,178.106
J/m

3 K

verder is:

water dan is:

d de diameter van de perfusieslang

F de volumeflow van de perfusievloeistof

I de lengte van de perfusieslang

k de warmtedoorgangscoefficient.

Dc warmtedoorgangscoefficient wordt bepaald door het materiaal en

de wanddikte van de perfusieslang, de perfusievloeistof en het

medium aan de buitenzijde van de slang (lucht).

Om de betekenis van de materiaal constante k meer inhoud te geven

~s deze in figuur 4.21 nader geanalyseerd.
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omGEYINGt To CTo..,)
J~ 9..n = 0<'2 (To]. -T,,)

...,..
02-

SLANG-WArJD 6 <i .. = '>. (-fe.. -1,,. )/fJ <i = k (T)<. -To),..
h

'01

PERFUSIE:- Tx q =« (T,,-To,)
VLOEisTOF

.. \

Fig. 4.21. Warmtestroomdichtheid (q) door wand

van perfusieslang.

qn warmtestroomdichtheid (W/m2)

0, warmte-overdrachtscoefficient (w/m
2

K)

), warmtegeleidingscoefficient (W/m K)

~ wanddikte (m)

T gemiddelde temperatuur over de
x

doorsnede (K)

k warmtedoorgangscoefficient (W/m
2

K)

qn 6 qn
qn k {- + qn x+ -}

0,1 0,2

1 1 & I- = -+ -+ -k 0. 1
), 0.2

De dimensie van k voIgt uit de betrekking

dim(k) = dim(o.) = W/m
2 K.

In de warmtedoorgangscoefficient k komen thermische materiaal

eigenschappen en de wanddikte van de slang tot uiting.

Met k is men in staat de thermische isolatie-eigenschappen van

slangen met gelijke inwendige diameter te vergelijken.

Hoe kleiner k des te beter de slang thermisch isoleert.

Voor de gebruikte perfusieslang van polyethylene illet een inwendige

diameter van 2 rom is de warmtedoorgangscoefficient k bepaald aan

de hand van drie stel waarnemingen per perfusieflow waarde.
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Daartoe werden voor blok B T T en T
4

(zie fig. 4.19)3' omg
per flow 3 maal gemeten. Aan de hand van vgl. 4.14 (waarin

T =T 1 en x de lengte van de perfusieslang uit blok B = 1)
x 4

werd k berekend. Per waarde van de perfusieflow werden de drie

waarden van k gemiddeld. In tabel 4.1 zijn de resultaten van

de bepaling vermeld. Achter k staat de spreiding vermeld.

Tabel 4. I voor slang van polyethylene met inwendige diameter, d= 2 mm.

F(ml/min) k(W/m2 K)

4,6 32 + 4
-

8,7 35 + 3-
IS,S 32 + I-
18,9 30 + 4-

Uit tabel 4.1 blijkt dat k in het bereik van 4,6 tot 18,9 ml/min

flow-onafhankelijk is hetgeen voor de hand ligt aangezien keen

materiaalconstante ~s.

De gemiddelde van de ~n de bepaling berekende k waarden ~s

k = 32 W/m2 K

met een spreiding van 2
3 W/m K.

Op soortgelijke w~Jze wordt de thermische isolatie van blok A

(zie fig. 4.19) nader bekeken. In blok A komen slangen van ver

scnillende inwendige diameters en lengten voor (slang van rollen

pomp en stukjes perfusieslang). In verband hiermee wordt niet k

maar kTIdl=y bepaald, ook weer aan de hand van een drietal metingen

per perfusieflow.

T
3

vervangen door T ) ~sres

van T T en T
res' omg 3

Met vgl. 4.14 (waarin

berekend.

In tabel 4.2 zijn de resultaten van de meting verrneld.

y=kTIdl

De y is de gemiddelde van 3 waarden met er achter de spreiding

aangegeven.
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Tabel 4.2 voor blok A met rollenpomp

F(ml/min) y(W/m K)

4,6 0, 19 ~ 0,01

8,7 0,23 + 0,01-
15,5 0,27 + 0,01-
18,9 0,31 + 0,01-

O,~

(YJ/tn K)

l' cp

r 0,1

0,1

I)
'5 II) /'5 2.0

----+ F (..sll..w..)

Fig. 4.22. Y = y(F)

Uit tabel 4.2 en fig. 4.22 ~s op te maken dat y flow-afhankelijk

~s. De relatie tussen y en F, die volgt uit de lineaire regressie

analyse van de totaalgegevens, luidt:
5y = a 1F + aO = 4,86.10 F + 0,152 (r=I,OO)

Naar aanleiding van deze flow-afhankelijkheid vervangen we in

vgl. 4.14 kTIdl=y door a
1
F + a

O
hetgeen resulteert in de

vergelijking:

(T - T ) e
res omg + Tomg. (4.15)

Met behulp van de vergelijkingen 4.13 en 4.15 is het nu mogelijk

het temperatuurverloop in het geplande perfusiecircuit te berekenen.

Ret is dan bekend met hoeveel graden het verwarmingselement de

perfusievloeistof in temperatuur moet doen stijgen om deze op 37°C

te brengen (zie tabel 4.3 en fig. 4.23).

Aan de hand van deze gegevens kan indruk gekregen worden van de

benodigde vermogen (P ) van het verwarmingselement (zie fig. 4.24).
v
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Tabel 4.3 Temperaturen ~n het perfusiecircuit, indien

k=32 W/m2 K, T =40 ·C, T =20 ·C, 1=1 mres omg

d=0,02 m en 6T=37-T
4

(OC).

F(ml/min) T
3

(OC) T4CC) 6T( °C) P (W)v

5 31,5 26,5 10,5 3,7

10 34,3 30,7 6,3 4,4

15 35,4 32,7 4,3 4,5

20 36,0 33,8 3,2 4,4

P voIgt uit vgl.: P =pcF 6T.
v v

10

REse~voi",
VERw"'R"'i"'-<i
E~E"'6"T

Nle~

ItO '-- ~'- --< --'- __L. _'

T..., T~

Fig. 4.23. Temperatuurverloop in perfusiecircuit.
(volgens tabel 4.3)
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Zet men voar verschillende waarden van F de bijbehorende

waarde van P uit in een grafiek dan ontstaat het valgende
v

beeld. (fig. 4.24)

(w)

t
•

J

1

Fig. 4.24.

10

Toegevoerdeelektrische

lOS 1D

------7' F ("J IrlIir. )

energie als functie van flow F.

Om de temperatuur van de perfusievloeistof, bij constante F,

ap 37°C te brengen is een verwarmingselement met een vermogen

van ongeveer 5 W nodig.

Een complicatie vormt de warmtecapaciteit van de vloeistof en

het perfusiecircuit als de flow F stijgt. Indien de flow niet

quasi-statisch stijgt zal het verwarmingselement een groter

vermogen moeten hebben om het tijdelijk grot ere temperatuurs

verschil op te heffen.

Uit proefnemingen is gebleken dat met een verwarmingselement

voor 7,5 W kan worden volstaan.

4.2.6. KEJZe van het type verwarmingselement

Bepalend voor de keuze van het type verwarmingselement is geweest

de noodzaak om het element qua afmetingen klein te houden, zodat

met gering vermogen toch snelle temperatuurpulsen aan de perfusie

vloeistof kunnen worden afgegeven.

Het type verwarmingselement dat hiervoor ~n aanmerking kwam

berust op het principe dat elektrische stroom gestuurd door een

ohmse weerstand warmte produceert volgens betrekking:

P
v

I de elektrische stroom (A)

R de weerstand (Q)
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Ret verwarmingselement is dan ook gemaakt van

weerstandsdraad.

4.2.7. Stuurversterker voor het verwarmingselement get)

Deze stuurversterker is opgebouwd uit een niet-lineair

gedeelte (worteltrekker) en een lineair gedeelte (eindversterker).

Voor het realiseren van de worteltrekker werd gebruik gemaakt van

een geintegreerd circuit van Analogue Devices de AD 532.

Ret schakelschema waar~n de AD 532 is opgenomen is in fig. 4.25

weergegeven.

x

--------- -\
AD 532 J Ie '°1

I
-.I

Fig. 4.25. Schakelschema voor AD 532 als worteltrekker.
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V6RIoI"'Il"'"~"S

"Lel'll£~r

Het schakelschema van het lineaire gedeelte ~s ~n fig. 4.26

getekend.

Fig. 4.26. Eindversterker voor verwarmingselement.

4.2.8. Realisatie van de regelaar c(t)

De regelaar maakt deel uit van een terugkoppellus (zie fig. 4.27).

Tift. t----,-.......-Tn.--

G

c

Fig. 4.27. Feedback temperatuurregeling.

Om systemen met een dominante looptijd goed te kunnen regelen

is men aangewezen op een regelaar met

integrerende werking. (zie pag. 28 e.v.)

De keuze ervan wordt bepaald door de verhouding tussen de

looptijd "2 en de tijdcons~ante(n) van het overige systeem: G(s).
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In paragraaf 4.2.3. ~s G(s) ~n principe bepaald.

G(s)
l/c p F

p P
constante ....,.1-+--'-s-v~"7"/F...,.

p

V IF is de tijdconstante van G(s).
p

De verhouding van deze tijdconstante en de Iooptijd T
2

~s

V IF
-p

T2

GetaIwaarden voor deze grootheden zijn berekend aan de hand van

schattingen aan de gerealiseerde perfusie opstelling.

~ 25/F sec

V IF '" 75/F sec
p

(F ~n ml/min)

Hieruit voIgt de verhouding

75
25

3

-:r Pi
P(I)

I

0,01 0,' 10 '00 1000

~
I/.t.ff

T ..

De aangegeven regelactie

dient te worden beschouwd

als uitgangspunt voor

verdere experimenten ter

verbetering van de regeling.

Fig. 4.28. Keuzediagram voor regelactie van systeem

met een looptijd en een tijdconstante.

Dit resultaat duidt (volgens fig. 4.28) op het toepassen van

een PI-regelaar.
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Voor het juist dimensioneren van de PI-regelaar ~s nader

. . h . h G(s) e-SLZ~nz~c t ~n et proces gewenst.

Daarom wordt eerst het polair diagram van het proces

opgesteld.

~I~ OI~AW'\

VI4N :

c-t-:te. Ic g,- 'J7Jl I

Fig. 4.29. Polair diagram van het ongeregelde proces.
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Interessante conclusies kunnen worden getrokken uit het

polair diagram van fig. 4.29.

I) Ret systeem wordt instabiel indien de rondgaande

versterking te groot is.

2) De oscillatiefrequentie die dan kan worden waargenomen

~s voor iedere F verschillend.

3) De kans op instabiliteit is bij lage perfusieflow

het grootst.

De laatste conclusie heeft er toe geleid de rondgaande versterking

afhankelijk te maken van de perfusieflow. Roe hoger de flow is

des te groter kan de rondgaande versterking zijn om voor aile

flows overeenkomstige stabiliteit te bewerkstelligen. In het

laatste gedeelte van deze paragraaf, na enkele berekeningen aan

het systeem waarin de PI-regelaar is opgenomen, zal worden aan

getoond dat deze bewering gegrond ~s.

Bij de dimensionering van de PI-regelaar is als voigt te werk gegaan.

Nadat de I actie was uitgeschakeld werd ee proportionele versterking

opgevoerd tot de waarde KO waarbij het systeem gaat oscilleren (met

frequentie w
O

). Als eerste instelling van de regelaar werd gekozen:

proportionele versterking K ~ 0,45 KO
tijdconstante van I-regelaar Ti~ 5/wO .

Voor F=5 ml/min werd gevonden: Wo = 0,39 rad/sec.

Deze waarde komt overeen met de theoretische waarde van

w (= 0 35 rad/sec) zoals uit het polair diagram in fig. 4.29o '
k:".l worden afgeleid. De tijdconstante van de I-regelaar zou dan

moeten worden: T.~13 sec.
~

Na enige experimenten met grot ere en kleinere waarden van T. werd
~

8 sec. als optimale waarde gevonden. De proportionele versterking

werd ingesteld op een waarde gelijk aan 0,5 K
O

'
1

Resultaat: C = 10(1 + s-g)

In figuur 4.30 wordt het polair diagram van he~ systeem inclusief

rr-regelaar, P(s) , gegeven.

pes)
-ST2 1 1

=CGe =~(l+ )
~ s-s 1 + 75

F s

e

25
F

s
(F in ml/min) .
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POt.AI-: DillG~At'l'I

vAt.! 'S~ ~T6f; M

ItJa. PI - Y~\.l;~.

-1

•

-I

-,

• -~

-,
F=~rJ./~ -f=2.o~J~

-~ LVri.J t•

-i

Fig. 4.30. Polair diagram van proces met PI-regelaar.



voor wlarg(p) = -TI

dan 1. De invloed van

van de regeling wordt

- 59 -

De flow afhankelijkheid van de absolute waarde van rondgaande ver

sterking bij een argument van -TI rad. kan nu nader worden uitgewerkt.

Tabel 4.4 geeft de uitkomsten:

Tabel 4.4

w1arg (P) = -TI ]p]
F

F Ipl s
(ml/min) (rad/ sec)

5 0,28 0,51 0,51

10 0,63 0,21 0,42

15 0,99 0,13 0,39

20 1,34 0,10 0,39
I

Conclusie: maak de rondgaande versterking evenredig met F ,

want dan is voor aIle F's de "open-loop" versterking

nagenoeg gelijk en kleiner

flowvariaties op de stabiliteit

daarmee praktisch geelimineerd.

Bij de realisatie werd eenzelfde parametrische versterker

gebruikt als bij de temperatuursensor voor de voorwaartssturing

is toegepast. (zie fig. 4.17)
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4.2.9. Blokschema van de temperatuurregeling

Tenslotte voIgt in fig. 4.31 het blokschema van de gekombineerde

voorwaarts / terugkoppel-temperatuurregeling.

r-----,r------,

x

I
\

L

x

L,

u~J

2.

_I

1---------r----7l"-- T mY-

F

a.

T.:.... ---;,------,----t----?ll ~-------r_--r-T"'"'"

+

PI

Fig. 4.31. Blokschema van temperatuurregeling.

a.: Ie vers~e.

b.: 2e verbeterde vers~e.

b.
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4.3. Flowregeling

Bij kunstmatige perfusie-opstellingen wordt in de meeste gevallen

een rollenpomp toegepast om de perfusievloeistof door het perfusie

circuit te laten circuleren. Bij de rollenpomp drukken een aantal

rollen, die op een roterende schijf zijn aangebracht, de onder

liggende perfusieslang lokaal dicht en bewegen daarmee de perfusie

vloeistof voor zich uit. Per omwenteling wordt, in het ideale

geval, een vaste hoeveelheid vloeistof verpompt. Deze hoeveelheid

hangt samen met de inwendige diameter en de materiaal eigenschappen

(flexibiliteit) van de rollenslang samen. Is de pomp goed gecon

strueerd, dan is de hoeveelheid vloeistof die per omwenteling wordt

verplaatst binnen nauwe grenzen onafhankelijk van andere factoren,

zoals de op te bouwen perfusiedruk en veroudering van de slang.

Is bovendien het toerental van de rollenschijf nauwkeurig in te

stellen dan spreekt men weI van een "metering" pomp. Bij een der

gelijke rollenpomp is er een vast verband tussen de ingestelde

waarde en de hoeveelheid vloeistof die verpompt wordt, zodat een

flow-meter niet nodig is.

Bij de nierperfusie-opstelling is gebruik gemaakt van een dergelijk

nauwkeurige rollenpomp, waarbij de gewenste waarde als stuurspanning

kan worden aangeboden via de remote-control aansluiting.

(Merk: VERDER; type: VRE 200).

Om een indruk te krijgen over de eigenschappen van de rollenpomp

werden controle metingen uitgevoerd.

Bij een bepaalde stuurspanning (V ) werd de tijdsduur (t)
st

bepaald welke nodig was om een hoeveelheid vloeistof (X) te

verpompen. Hierbij werd ook het toerental van de rollenschijf

gemeten.
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IJktabel voor sturing met uitwendige stuurspanning

Tabel 4.5

v X t n F
st

(V) (ml) (min sec) (toeren/min) (ml/min)

7 105 24 35,3 22,5 4,27

10 100 11 38,7 44,75 8,59

12,5 104 8 37,8 62,25 12,05

15,5 109 6 39,5 85 16,37

18 99 4 51,3 103 20,39

21 115 4 39,3 125,5 24,70

'to

/
/

20

o

IS

10

(tJ./lAii..J
f' <5

r

zo10

/
/

60

100

n (t/roJ¥o..)i 120

/0so

)0

,.,

Fig. 4.32. IJkgrafieken van rollenpomp.

Met behulp van de lineaire regressie wordt het verb and bepaald

tussen de diverse grootheden

F 1,46 V - 6,08st
r = 1,00

n = 7,35 Vst - 29,02 r = 1 ,00

F 0, 199 n 0,301 r 1,00
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We kunnen concluderen dat er een lineair verband bestaat tussen

de flow F en de stuurspanning V
st

'

Wel dienen bij het realiseren van de stuurschakeling voor de

perfusiepomp voorzieningen te worden getroffen, die de "set-up"

spanning van V (~4V) elimineren.
st

Om na te gaan of bij hogere perfusiedruk slip optreedt, d.w.z.

vloeistof onder de drukrollen door terug stroomt, zijn verdere

controle metingen uitgevoerd. Daartoe werden druk p en flow F

ingesteld en de werkelijke waarde van de flow gemeten door de,

in een bepaalde tijd verpompte, vloeistof op te vangen en te

wegen.

De resultaten zijn in tabel 4.6 vermeld.

Tabel 4.6

GEme.rell WAAR DEV

VAN oe FI.Ow'

~ ° 100 200 300

F(ml/min

5 5,02 5,02 5,06 5,05

20 20,08 20,02 20,03 20,06 I--
I

uit deze metingen (zie tabel 4.6) valt af te leiden dat er geen

slip optreedt binnen het perfusie drukbereik van °- 300 rom Hg.

De gunstige eigenschappen van de gebruikte rollenpomp hebben

het mogelijk gemaakt de flow via een voorwaarts regeling te sturen.

Het blokschema van het gerealiseerde regelcircuit is in fig. 4.33

weergegeven.
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Fig. 4.33. Flowstuurcircuit.

De geijkte instelknop voor de perfusieflow is op het frontpaneel

van de perfusie regel eenheid (PRE) aangebracht. Ook op het

frontpaneel is een signaalspanning evenredig met de flow beschik

baar. Deze evenredigheid geldt in ieder geval voor constante

flows en flows die quasi-statisch veranderen. Voor sneller ver

anderende flows gaan de hydro-dynamische eigenschappen van het

perfusiecircuit een rol spelen. Om ook in· deze situatie over een

signaal te kunnen beschikken dat redelijk evenredig is met de

flow, moet een bijzondere voorziening worden getroffen. In paragraaf

4.).1. is daar aandacht aan besteed.
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4.4. Drukregeling

De perfusiedruk wordt zo dicht mogelijk bij de n~er gemeten.

Hiervoor dient een druktransducer met op een membraan aan

gebrachte aangebrachte halfgeleider rekstrookjes.

(Merk druktransducer: Narco Bio Systems; type RP 1500.)

De rekstrookjes zijn opgenomen in een brug van Wheatstone.

De brugspanning die evenredig is met de perfusiedruk. wordt

versterkt en vergeleken met een spanning die de gewenste waarde

van de perfusiedruk representeert. De verschilspanning wordt

versterkt en als stuurspanning aan het perfusie flow circuit

aangeboden. De perfusieflow stelt zich zo in dat de gewenste

perfusiedruk wordt opgebouwd. In blokschema van fig. 4.34

is een en ander weergegeven:

p

)
"'-'RAJ!: FIOW

sruUlrci«u·,T

Fig. 4.34. Drukregelcircuit.

Inherent aan de eigenschappen van de rollenpomp z~Jn de

geproduceerde drukpulsaties in het perfusiecircuit. De amplitude

van deze pulsaties is op een speciale manier (zie paragraaf 4.5.)

sterk gereduceerd. daar dit niet door het drukregelcircuit

kan worden verzorgd.

Tengevolge van het integrerend karakter van het filter wordt

niet op de resterende pulsaties gereageerd.
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Op het frontpaneel van de PRE is een geijkte instelmogelijkheid

voor de perfusiedruk aangebracht. Met een schakelaar kan de

constant flow-mode of de constant pressure-mode worden geselec

teerd. Er is een signaalspanning evenredig met de perfusiedruk

beschikbaar.
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4.5. Bijzondere voorzieningen

Enigszins buiten de grote lijnen vallen een aantal voorzieningen

in de perfusie eenheid, waaronder het buffervat om drukpulsaties

inherent aan een rollenpomp sterk te reduceren, de daardoor nood

zakelijke aanpassing van het flow regelcircuit, de beveiliging

van het verwarmingselement bij uitschakelen van de rollenpomp

en het voorkomen dat de rollenpomp op maximum toerental gaat

draaien wanneer de Perfusie Regel

4.5.1. Buffervat in het perfusiecircuit

Eenheid wordt afgeschakeld.

Wat met behulp van een speciale aanpassing van het druk regel

circuit onmogeliik ~s, is met een buffervat relatief eenvoudig,

nameliik het reduceren van drukpulsaties, die door de rollenpomp

worden geIntroduceerd (zie fig. 6.19. en 6.20.).

Met drukvat bestaat uit een ruimte, enkele milliliters groot en

gevuld met lucht, die in verbinding staat met de perfusievloeistof.

Bij F = 0 ml/min heeft de lucht in het drukvat de atmosferische

druk. Neemt de druk van de perfusievloeistof toe dan stroomt er

perfusievloeistof in het drukvat totdat de drukstijging van de

ingesloten lucht en de perfusiedruk gelijk zijn. Tesamen met de

stromingsweerstand van het gedeelte van het perfusiecircuit dat

kant na het drukvat, wordt een tijdconstante geIntroduceerd. Bij

benadering geeft het elektrisch analogon van het perfusiecircuit

het in fig. 4.35 geschetste beeld.

Fig. 4.35. Benaderd elektrisch analogon van perfusiecircuit.

F de perfusieflow (ml/min)

C de capaciteit van het drukvat (ml/nnn Hg)

R de stromingsweerstand van de nier (m:m Hg / ml/min)
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Getalwaarden:

R ~ 12 rom Hg / ml/min

F = 5 ml/min

f. = 79 puis en/min
m~n

( f. is de frequentie van de drukpulsaties bij F = 5 ml/min )
m~n

De demping van de drukpulsaties voigt uit de formule:

Demping = 10 log I R/(1~jWRC)12

Stel de gewenste demping op - 30 dB.

- 30 = 10 log + C 10 rIO
2 1T f. . R

nun

C
10 110

2 Tr 79 . 12
1

160 ml/mm Hg.

In woorden: stroomt er 1 ml perfusievloeistof in het drukvat

dan moet de druk met 160 rom Hg toenemen.

Het product van luchtvolume V en druk p blijft constant:

POVo = P1 V1 PI Po + ~p

VI = Vo - ~V

~V
Vo = 6p ( Po + ~p ) = C (PO + ~p)

stel Po

en ~p

760 nnn Hg

50 •.. 250 mm Hg

1
Vo = 160 ( 760 + (50 ..• 250» = 5,0 ••• 6,3 ml

Vo is het volume van het drukvat, moet dus enkele milliliters

groot zijn om de drukpulsaties 30 dB te verzwakken.
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In het perfusiecircuit vervult het drukvat tevens de functie

van luchtbellenvanger.

Met de introductie van het drukvat ontstaat een complicatie

met betrekking tot de signaalspanning die evenredig dient te

zijn met de flow. Door nu in het circuit voor het flow signaal

een elektrisch analogon van het perfusiecircuit op te nemen is

die evenredigheid ook in dynamische situaties vrijwel geheel

aanwezig. (zie fig. 4.34.)

4.5.2. Beveiliging van het verwarmingselement

Omdat de flow niet gemeten wordt zal het uitschakelen van de

rGllenpomp op een andere manier gedetecteerd moeten worden.

Indien de flow, anders dan door het op nul stellen van de gewenste

waarde, stopt wordt het verwarmingselement niet voldoende "gekoeld"

en bestaat kans dat de temperatuur te hoog oploopt. Om dit te voor

komen kan gebruik gemaakt worden van de +30V spanning, die door de

rollenpomp aan de perfusie regel eenheid wordt toegevoerd.
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Bij het wegvallen van deze 30V wordt een relais bekrachtigd

waarmee de stuurspanning voor het verwarmingselement op OV

wordt gebracht (zie fig. 4.37).

-rsV

+30V -+--"";:=:J---L---+iL TSIOl

s

Fig. 4.37. Beveiligingscircuit van verwarmingselement

bij uitschakelen van rollenpomp.

4.5.3. Stoppen van de rollenpomp bij uitschakelen van de Perfusie

Regel Eenheid (PRE)

Bij het wegvallen van de netspanning die de PRE voedt, gaat zonder

speciale voorziening de rollenpomp op maximum toerental draaien.

Deze ongewenste situatie werd voorkomen door de schakeling voor

de stuurspanning van de rollenpomp enigszins te wijzigen (zie

fig. 4.38).

TS201

.,...---I-'--T-----+ +30V

Fig. 4.38. Circuit om rollenpomp te stoppen bij

uitschakelpn van PRE.

Bij het wegvallen van de netspanning en daarmede de voeding van

IC 201 komt t.g.v. basisweerstand R 206/207 transistor TS 201

In verzadiging. V wordt dan OV.st
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5. Nierfunctiebepalingen

5.1. Probleemanalyse

Met de nierperfusie opstelling zelf kunnen een aantal nierfunctie

bepalingen worden uitgevoerd. Voor andere bepalingen zijn extra

meetopnemers nodig om belangrijke variabelen te kunnen registreren.

Een van de essentiele doelstellingen van het nieronderzoek is de

belangrijke variabelen continu en gelijktijdig te registreren.

Dit publicaties, die tot nu toe zijn verschenen, blijkt dat bij

voorbeeld de diurese bij rattenieren niet continu wordt geregis

treerd maar met intervallengesampled om daarna in grafieken te

worden uitgezet.

Bepaling van de urineconcentratie van bepaalde stoffen worden gedaan

aan de hand van radioactieve labeling. De uitslag van dit type

concentratie bepaling laat veelal enige tijd op zich wachten.

In de volgende paragrafen zullen een aantal bepalingsmethoden, die

directe registratie toestaan, de revuepasseren. De meeste van deze

meetmethoden bevinden zich bij het afsluiten van dit verslag nog in

een experirnenteel stadium zodat in die gevallen niet op het bespreken

van meetresultaten kan worden ingegaan.

5.2. Auto-regulatie

Tot een van de nierfuncties behoort het zogenaamde auto-regulatie.

Dit mechanisme zorgt voor het nagenoeg constant houden van de renale

plasma flow en de glomerulaire filtratie snelheid bij veranderende

arteriele druk. Het drukbereik, waar binnen het mechanisme werkzaam

~s, loopt van ongeveer 80 tot 150 rom Hg.

Dit dynamische proces is op eenvoudige W1Jze zichtbaar te maken door

de perfusiedruk lineair met de tijd te laten toenemen. De registratie

van de perfusieflow zal dan een verloop moeten hebben zoals in fig. 5.1

is geillustreerd.
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1

5.3.

o

Fig. 5.1. Het registreren van de autoregulatie.

Concentratie van chloor-ionen 1n de ur1ne

De gebruikte meetmethode berust op het verschijnsel, dat tussen twee

gechloreerde zilveren electroden, die ieder contact maken met twee

in verbinding staande oplossingen met chloor-ionen, een spann1ngs

verschil aanwezig is. Dit spanningsverschil is een maat voor het

verschil in concentraties van de chloor-ionen.

G€CHLDREE:I?~ Gj;:C~LOREEROC

-z,ILV€R.€L.£c'llOOe Z-'Lv'ER EL€C.Tr<o DE

TE Yl'lE-TE....I CHL1J<:lR- I? EFEI2£:kIT,e;.

CO,vceIJT/U'lTie OPLOS~;1J6

Fig. 5.2. Principe van Chloorconcentratiemeting.

Deze meetmethode uit fig. 5.2 1S ion-selectief.
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De electrode die in contact staat met de ur1ne bestaat uit

een zilveren buisje. Het zilveren buisje 1S aan de binnenzijde

gechloreerd en met een slangetje aangesloten op de ureter van

de nier.

Ook staat de electrode via een agarbrug 1n verbinding met een

referentie oplossing waarvan de chloorconcentratie bekend is.

De opstelling is in fig. 5.3 getekend.

NIEIl.

5.4.

meeT
€L€c.Tllooe

RCFfllE'VTi€
el£CT.eooe

lI.EFEIl~~Ti€

OPl.OssjAlG

Fig. 5.3. Chloorelectrode In urinekanaal.

De glomerulaire filtratiesnelheid (GFR)

De GFR geeft aan de hoeveelheid ultra filtraat die per tijdseenheid

wordt geproduceerd. De GfR is niet direct te meten maar wordt

indirect bepaald. De volumestrom~n die betrokken zijn bij het

filtratieproces zijn weergegevpn in fig. 5.4.
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AftTERi",

tl61J .."i~

yNIER

GFR L, Io--~-_
::!: .....lv..~' - ~--........--.,/
1: nefr-on : I

I I
I I
I t __ 1
I
L -l- - --__~I

T"-.... lJ~~1t
V U Fig. 5.4. Volumestromen ~n nler.

) IC

Door nu aan de perfusievloeistof een stof (bijv. inuline of

polyethyleen glycol) toe te voegen, die weI gefiltreerd, echter

niet gereabsorbeerd of gesecerneerd wordt in het tubulair systeem

van het nefron, kan door middel van bepalingen van 2e urine- en

plasmaconcentratie van die stof en de urineflow de GFR worden

berekend aan de hand van de in par. 2.3.2. vermelde formule:

GFR
u . Vx

Px
(ml/min)

DE concentratie In de perfusievloeistof van x (P )
x

kan constant

wc.cden gehouden. U en V moeten worden gemeten en omgezet in
x

elektrisch signaal. Met behulp van een multiplier-circuit kan nu

een elektrisch signaal evenredig met GFR worden verkregen (zie fig. 5.5).

Ux

Fig. 5.5. GFR-meetcircuit.
v ~>----'

f-----~---...,);>-p . GFR
x

constante • GFR

Op de metingen van U en V wordt ingegaan in de volgende twee paragrafen.x
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5.5. Concentratie meting door licht absorptie

Kan aan inuline (of polyethyleen glycol) een kleurstof worden

gekoppeld dan is de concentratie ervan in een oplossing te bepalen

door licht absorptie. Voor een betrouwbare meting moet aIle kleur

stof zich aan de te meten stof koppelen en moet aIle te meten stof

gekleurd zijn. Bovendien mogen andere stoffen niet die kleuring

hebben. Voor de meting wordt een bundel licht over een vaste af

stand (d) door de oplossing gestuurd. Bij het dooriopen van de

gekleurde oplossing wordt licht geabsorbeerd in het spectraal

gebied complementair aan de kleuring van de vloeistof, volgens

de wet van Lambert-Boer:

I = I o
1

0
lichtsterkte van aangeboden lichtbundel

E concentratie van gekleurde stof

d afstand "an Iichtweg door de vloeistof.

De mate van absorptie is bepalend voor de concentratie van de

gekleurde stof in oplossing. Voor de meting van de lichtabsorptie

wordt gebruik gemaakt van het zilveren buisje van de chioor-electrode.

De opstelling is in fig. 5.6 getekend.

GLASFI8E.R
Lr CHTGEL€'O€~

Kl~R
_\~,.eR,

®~c:::t:::~=~
AA>JG€"'ASTE
CHLooll €L~CTrloOe..-

Fig. 5.6. Meetopstelling voor concentratiebepaling door

lichtabsorptie.

Het filter Iaat Iicht door met een spectrum complementair aan de

;cleur vau de te bepalen stof. Op deze wijze worden de invloeden

van andere stoffen in de urine ')p de lichttransmis!>ie beperkt.

Variaties in de lichtsterkte die door de lamp worden uitgestraaid

worden gecompenseerd door eeu gedeeite van het geprocudeerde Iicht

aan een fotocel aan te bieden.
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5.6. Diurese

De laagste waarde van de diurese die nog gedetecteerd moet kunnen

worden bedraagt 10 ~l/min.

Voor het continu meten en registreren van deze extreem lage diurese

is het commercieel beschikbare flow-metrie programma, voor zover

bekend, ontoereikend. Hierdoor ontstond de noodzaak een onderzoek

in te stellen naar meetmethoden waarmee het weI mogelijk zou kunnen

zijn lage flows te meten. Van verschillende kanten, waaronder vanuit

de PaM-meeting (paM = physische onderzoekmethoden), kwamen suggesties

binnen, waarvan de methoden die voor nadere bestudering in aanmerking

komen zijn vermeld in par. 5.6.1.

5.6.1. Mogelijke meetmethoden

a) Ret regelmatig injecteren van een kleine hoeveelheid eenvoudig

detecteerbare stof in de urineafvoerbuis. Door nu van deze "propjes"

de verplaatsingstijd over een vaste afstand te bepalen en om te

zetten in een continue electrische spanning verkrijgt men een

signaal dat omgekeerd evenredig is met de flow.

b) Ret continu wegen van de geproduceerde urine met een continu

geregistreerde automatische balans. De eerste afgeleide van het

uitgangssignaal is evenredig met de flow.

c) De geproduceerde urine met een electronisch gestuurde "metering"

pomp afvoeren. Ret electronisch signaal dat de pomp stuurt, is

evenredig met de flow en wordt geleverd door een regelcircuit dat

reageert op het vloeistofniveau in de sti;gbuis die, v66r de pomp,

op de urineafvoerbuis is aangesloten (zie fig. 5.7).

Fig. 5.7. Urineflowbepalin5smethode

d) Druppelfrequentie tellen. De druppelfrequentie is evenredig

met de diurese.
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5.6.2. Analyse van methode 'a' uit par. 5.6.1.

Van de suggesties ~s de eerste nader geanalyseerd. Als de

geinjecteerde detecteerbare "stof" wordt een hoeveelheid

thermische energie toegepast. In een holle buis bevindt zich

iangzaam stromende vioeistof. De temperatuur T van deze vioei

stof is homogeen verdeeld voor t<O. Op tijdstip t=O wordt

iokaai, rond x=O, een hoeveelheid warmte aan de vioeistof over

gedragen resulterend in een temperatuurstijging rondx=O.

Fig. 5.8.a geeft deze situatie weer.

De vloeistof stroomt, waardoor het temperatuurspulsje zich lang

zaam verplaatst. Stroomopwaarts, op een afstand 1 van x=O bevindt

zich een temperatuurdetector. De temperatuurpulse, die onder in

vioed van een aantai factoren van vorm is veranderd, zai na enige

tijd bij de detector arriveren. Wanneer de temperatuur ter hoogte

van de detector een zekere drempelwaarde overschrijdt dan geeft het

detector circuit een puis af. (zie fig. 5.8.b)

b ...i",
le.m pe.l"Q 1:........-
p<.<lne op t.o u(oc<ntof la.mper...t ........

~or

F---7 2.g.

-~. xo~ f

TI.,.

I I 11 ~To ~rQtUJ.l'r ___ckt.:,,~

... 1Jl.>ci,.,~of Of' t.o q"

- ~cU:"""''' u'l>'d.(l.:~

Of' L to +Al: b

Fig. 5.8. Temperatuurpuls
wt~OI\"" ')pann",') 1.10." W

tar..pe;-...\ ...... "",tad~ o.fc..w:\:.
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De tijdsduur ~t tussen t=O en het tijdstip van de puIs is

flowafhankelijk. Was de vorm van de temperatuurpulse tot aan

het bereiken van de detector niet veranderd, dan is ~t omgekeerd

evenredig met de flow. In werkelijkheid verandert de temperatuurs

puIs van vorm onder invloed van o.a.

a) diffusie in de vloeistof zelf

b) warmteverlies aan de omgeving

c) stromingsprofiel van de vloeistofflow.

Door deze vormverandering zal de relatie tussen ~t en flow F worden

gestoord. De grootte van de storing bepaalt de ondergrens van de

flow welke nog gedetecteerd kan worden. Om een globale indruk te

krijgen van deze ondergrens in een praktische situatie worden

storingen t.g.v. diffusie en warmteverlies aan de omgeving geana

lyseerd. Om deze analyse mogelijk te maken zijn enkele simplificaties

in het model aangebracht. De conclusies die naar aanleiding van de

analyse worden getrokken hebben een beperkte waarde en z~Jn dan ook

aIleen bedoeld om een globale indruk te krijgen van de laagste flow

welke nog gemeten kan worden.

5.6.2.1. Invloed van warmtediffusie ~n de vloeistof

Ais gevolg van diffusie verbreedt de temperatuurpuls zich en neemt

in amplitude af. Een van de flanken van de temperatuurpuls beweegt

zich, ook al staat de vloeistof stil, in de richting van de

temperatuurdetector. Wordt de drempelwaarde overschreden dan geeft

h0t detectorcircuit een puIs af; aanleiding tot het aangeven van

een niet bestaande vloeistofflow.

Voor het beschouwen van de diffusie gaan we uit van naar aIle

zijden oneindig uitgestrekte vloeistof (zie fig. 5.9).

-00 ..e------~Nf77_i------~co

-00

Fig. 5.9. Temperatuurpuls rond x=O in

oneindig uitgestrekte vloeistof.
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De gelnduceerde temperatuurpuls wordt symetrisch om de

x=O as aangebracht.

De vergelijking voor lineaire warmtestraom heeft de gedaante

1 aT
K at o

Een particuliere oplossing van deze differentiaalvergelijking
\

bij het vrijkomen van een hoeveelheid warmte, groat 2 pC(TIK)2

per eenheid van oppervlakte (voar vlak x=O ) bij t"'O ~s

_1 2-x /4Ktt,T(x, t) t 2 e

/)0 1
met: t,T(x,t) dx 2 (7TK) 2 voor t > 0

-00

In werkelijkheid wordt met een blokvormige warmtepuls geexiteerd.

We benaderen deze puls echter met de genoemde particuliere

oplossing voor t=to
(zie fig. 5.JO.).

"I R

t>Qno..olq.'d& 4",.--",\..-p~

~~-_.L-_--t::o- ~~>:::s::==_ T C"l<,~\ .to
-)l:. )(0-))(.

Fig. 5.JO. Blokvormige temperatuurpuls benaderd.

Met als randvoorwaarden:

(opp.R opp.S)
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Deze voorwaarden gesubsitueerd in de particuliere oplossing

levert een uitdrukking voor to ap:

-1 -0= t 2 eo

dus

We kiezen Xo een aantal malen grater dan de straal a van de buis:

Xo = f.a met f > 1

Om te bepalen in welke tijd (~t) de temperatuur ter plekke van

de detector een bepaalde drempelwaarde heeft bereikt, gaan we

weer uit van de particuliere oplossing van de differentiaal

vergelijking.

Als drempelwaarde kiezen we de fractie h van 6T
O

.

We zoeken nu het tijdsverschil ~t tussen t~ en die t waarbij:
'.

Deze situatie is in fig. 5.11 getekend.

Fi.g. 5.11. Veranderi.ng van de temperatuurpuls

onder invloed van de tijd.
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Dus

Voor

zodat

6T
O

schrijven we

2
_1 -(xO + 1) 14Kt

t 2 e
-1= h t 2o

-1
t 2o

1 =
t =o
t =

} 1
- (1 +
h

t oplossen Via iteratieve methode 6t := f(6t )
n+1 n

a

h

g

voor 0,025

= 6

= 2.10-
4

m }

xo = 4a

als vloeistof water

to = 1,1 sec.

vinden we de volgende twee relaties:

-98 (I + 6 t I I , 1)
6t := 1,l{1600 e n -1}

n+1
( I)

6t := I - I I
n+ 1 '

49

-'In{0,025(1 + 6t 11,1) 2}
n

(II)

Relatie I heeft als oplossing:

Relatie II heeft als oplossing:

1648 s

27 s

Deze laatste (lage) waarde van 6L is de gevraagde oplossing,

terwijl de oplossing van I aangeeft hoeveel tijd er verstrijkt

totdat het temperatuurniveau ter hoogte van de detector voor

de tweede maal gelijk wordt aan

De gezochte 6t is dus 27 slang. Indien de vloeistof in de buis

met 10 1.l1/min strocmt zou over het afleggen -"an a":s:::and 1 = 0,5 em

3,8 s worden gedaan.

De diffusiesnelheid van het warmtefront is ongeveer 7 maal zo langzaam

als de minimaal te meten stroomsnelheid van de urine.

De storende invloed van de warmtediffusie op de flowmeting 1S dus

beperkt.
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5.6.2.2. Warmteverlies aan orngeving

Om een idee te kunnen vormen van het warmteverlies aan de

omgeving wordt uitgegaan van de volgende -sterk vereenvoudigde

voorstelling van zaken.

In een oneindig uitgestrekt medium (van glas, voorstellende de buis)

bevindt zich een oneindig lange cilindervormige ruimte met diameter

2a waarin zich vloeistof (water) bevindt waarbij intensieve menging

plaatsvindt, zodat de temperatuur homogeen over de vloeistof ~s

verdeeld. De netto verplaatsingssnelheid van de vloeistof is nul.

Op het tijdstip t=O is het temperatuurverschil tussen de vloeistof

en het omringende medium 6T(0)=6T
O

.

Uit lit. 5 (blz. 341-343) is een uitdrukking af te leiden voor het

verloop ~n de tijd van het temperatuurverschil 6T(t).

Stellen we het minimale detecteerbare temperatuurverschil

6T. op 0,05°C
m~n

weergegeven grafiek

waarde voor Kt/a
2

en 6T
O

=2°C dan volgt, uit de in lit. 5 (blz. 343)

van het tijdsverloop van 6T(t), een bepaalde

en wel Kt/a
2
=18.

K : de warmte vereffeningscoefficient
-3 2(voor glas: K~4.10 ern Is)

a : straal van vloeistoicilinder.

We stappen nu over op de uitgangssituatie van vloeistof, stromend

door een buis.
2 1

Voor de flow F geldt: F = TIa 
t

1 : de afstand tussen temperatuurpuls en temperatuur

detector, = 0,5 ern.

Combineren we nu de uitdrukking voor F met de vgl.

dan resulteert dit in

2
Kt/a =18

F
2

TIa 1
=

TI.0,5

18 14.10-3 3,5
-4

10 ml/sec

F 21 lll/min.

Deze waarde van F is op te vat ten als minimaal detecteerbare waarde

van de flow, indien de gebruikte voorstelling van zaken (oneindig

medium,(glas) met daarbinnen oneindig lange cilindervormige ruimte
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gevuld met stilstaande vloeistof (water), intensief gemengd

en stilstaand) met de realiteit overeenstemt.

De vloeistof staat echter niet stil en komt steeds weer ~n contact

met een "koud" gedeelte van de buis en staat daardoor sneller zijn

warmte af aan de omgeving. Bovendien hebben we een temperatuurpuls

van eindige afmetingen. Warmteverlies vindt niet aIleen radiaal

plaats, zoals in het vereenvoudigd model het geval was. Er zal

ook sprake zijn van een axiaal gerichte component. Ook hierbij

weer meer warmteverlies dan oorspronkelijk aangenomen.

De berekende waarde van F (21 ~l/min) moet dan ook beschouwd worden

als zijnde een te lage waarde voor de werkelijk meetbare minimale

flow.

5.6.2.3. Conclusie

uit de gevonden waarden voor de F. in par. 5.6.2.1. en par. 5.6.2.2.
m~n

blijkt dat de bottleneck wordt gevormd door het warmte verlies aan

de omgeving. Goede isolatie van het buisje waar de flow wordt gemeten

zou verbetering kunnen brengen in de laagste waarde van de flow

die nog kan worden gedetecteerd.
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6. Voorlopige experimentele resultaten

In dit hoofdstuk worden een aantal onderdelen ell deelsystemen

van de Perfusie Regel Eenheid geanalyseerd. Hiertoe worden

meetresultaten van een aantal experimenten vergeleken met wat

theoretisch te verwachten is.

In een aantal gevallen voerde het te ver de theoretisch te ver

wachten uitkomsten af te leiden. In die gevallen wordt voistaan

met het analyseren van de registraties.

Verder is ter illustratie een aantal registraties opgenomen.

Deze geven het gedrag weer van T. als reactie op een e-macht
n~er

vormige verandering van flow F in een in werkelijkheid te

verwachten situatie.

6.1 Temperatuurregeling

Achtereenvolgens zullen de revue passeren:

het verwarmingselement zonder regeling en sturing;

het verwarmingselement met aIleen voorwaartssturing;

het gedrag van T. bij aIleen feedback en gecombineerde
n~er

feedback + sturing;

het gedrag van T. ~n gesimuleerde praktijk omstandigheden.
n~er

6.1.1. Ret verwarmingselement zonder sturing en regeling

a) De responsie van T. op de stapvormige verandering van P ,als
u~t v

T. en F constant worden gehouden.
~n

In theorie is de responsie af te leiden uit differentiaalvergelijking

4.4. Fig. 6.1 geeft een beeld van de situatie.

Fig. 6. 1.
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van T. op P = P (0) + 6P U(t) metUl. t V v v
de eenheidsstapfunctie luidt theoretisch

t
6P - V IF

Tuit = Tuit(O) + PC; (1 - e p ) U(t)

6P = 1,45 W
v

Zowel tijdconstante T = V IF
p

als het verschil

6T
""

LS afhankelijk van de flow. Deze flow afhankelijkheid komt ook in

de registraties van fig. 6.2. en 6.3. tot uiting. De twee flow

afhankelijke grootheden, T en 6T"" ' zijn uit de regjstraties van

fig. 6.2. en 6.3. geschat en verwerkt in tabel 6.1. en fig. 6.4.

Tabel 6.1

6P
F T . ("") -T . ( 0) v perc.warmteverlies

pcF
T

Ul.t ULt

(ml/min) ("C) CC) (sec) (%)

5 3,5 4,2 10,0
I

17
I

10 1,8 2, 1 6,0

I
14

15 1,2 1,4 5,5 14

I20 0,9 1,0 4,8 10

.6T~(~)

1
i

l" Cot) l,.... F"'I.i

1 /0

./'1 t .,

/ I J

10;0

6+- ----.......--..-.. 0

o '5 /0 /'S :lI:>

~F(,.JI .......)

~ .(..---.......--~-....,...----.-

Fig. 6.4. Illustratie van flowafhanke~jikheid.
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f. 10 td,/~

o
33,0 C.

Fig. 6.2.
Responsie van T. op stapvormige verandering van P (0+1,45 W) bi; F=5 ml/min en F~10 ml/min; T ~ 31 ·C.u~t v in-



TW;t
/

Fig. 6.3. Responsie van T 't op
til

stapvorrnige verandering van Pv

(O~I,4S W) bii F=IS rnl/rnin en

F=20 ml/rnin; Tin'" 31°C.
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Ret verschil tussen de theoretisch afgeleide waarden van 6Too

en de werkelijk gevonden waarden valt te verklaren door aan

te nemen dat het verwarmingselement warmte verliest aan zijn

omgeving. Dit verlies is en~gsz~ns afhankelijk van flow F en

van T. en beweegt zich tussen de 10 en 17 %.
u~t

Minder goed te verklaren is het verloop van tijdconstante T.

Theoretisch gesproken moet het product van flow en tijdconstante

gelijk zijn aan het volume van de perfusievloeistof in het ver

warmingselement dus constant. In werkelijkheid bestaat er een

zekere flowafhankelijkheid van dit product. WeI kunnen we een

schatting doen van V door uit te gaan van het gemiddelde van
p

het product F.T. De op deze wijze bepaalde V blijkt dan
p

ongeveer V = 1,25 mI.
p

V ~s ook door volumemeting bepaald en dat leverde op :
p

V = 0,18 ml.
p

Ret grote verschil is te verklaren door aan te nemen dat de via

de registraties bepaalde V op te splitsen ~s ~n een (klein)
p .

gedeelte dat overeenkomt met de werkelijke V en een (groot)
p

gedeelte schijnbare V dat zijn ontstaan vindt in het warmte
p

verlies aan de omgeving via de behuizing.

b) Responsie van T. op stapvormige verandering van T. met
u~t Ln

P en F constant.
v

Voor de responsie van T. op de stapvormige verandering van T. :
u~t ~n

T. = T. (0) + 6T. U(t) is een vergelijking af te leiden:
~~ ~n ~n

T. = 1. (0) + 6T. (1 - e
u~t ~n ~n

t
- V IF

P ) U( t) •

Theoretisch heeft deze responsie dezelfde tijdconstante als ~n

tabel 6.1 is vermeld.

De uit de registratie in fig. 6.5.a geschatte tijdconstante voor

F = 10 ml/min is T:; 6 sec. Ilier stermnen theori:.: en werkelijk

heid overeen.



,
T .....t:

00
\.0

Fig. 6.5. Responsie van T. op stapvormige verandering van T. (27,2+3],]·C, resp. 31,1+27,2 't) bij constante
u~t ~n

Pv (1,45 W) en F (]O ml/min).
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c) Responsie van T. op stapvormige verandering van F met
u~t

T. en P constant.
~n v

De theoretische respons1e van T. op F
u~t

F(O) + ~F U(t) is:

t

T .
u~t

F ~F
T. (0) + (T. - T.) ° (F+AF - F+AF e
~n u~t ~n t= u u

v !F+6F
p )

uit deze vergeIijking voIgt voor

~F = 15 ml/min:

T . (00) - T~n(O) = 0,7 tU1t .L

T . (00) - T. (0)
U1t ~n

wanneer

dit verschil 0,9 ·C.

voIgt theoretisch

(V = 1 t 25 ml)
p

In werkeIijkheid

Bij de registratie van fig. 6.6.a 1S

Voor de tijdconstante T = V IF + ~F
P

T = 3,8 sec.

bedraagt de tijdconstante (geschat uit reg1s-

tratie van fig. 6.6.a) T = 4 t 2 sec.

Theorie en werkeIijkheid stemmen goed overeen.



T· > 1I.'i0C,...IJ"C
TtUt •

,u,t!t _
P.J

1

~

Responsie van T. op stapvormige verandering van F, 5-+20 ml/min (a), resp. 20-+5 ml/min (b),
U1t

met constante T. (31,5 ·C) en P (1,45 W).
1n v

T... ~
JI,f°C,

Jit I;jlC

0-

IfG Tw}
I

~

Fig. 6.6.
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6.1.2. Het verwarmingselement met voorwaartssturing

a) Responsie van T. op stapvormige verandering van T. met
u~t ~n

F constant.

De voorwaartssturing is

constant blijft ondanks

zo geconstrueerd dat theoretisch T .
u~t

variaties van T. en/of F (zie fig. 6.7).
~n

T....

T -+
~

-/:::JL,

~

Fig. 6.7. Voorwaartssturing.

Uit de registratie van fig. 6.8 blijkt echter dat T. toch
u~t

reageert op de stapvormige verandering van T.. We kunnen een
~n

dynamische en een statische afwijking constateren.

De dynamische afwijking kan zijn oorzaak vinden in het verwaar

lozen van de kleine looptijd '1 bij het ontwerpen van de voor

waartssturing. Veranderingen ~n T. resulteren terstond in een
~n

v2randering van ~T terwijl de verandering van T. '1 sec. later
~n

arriveert.

In de registratie van fig. 6.8 komt dit tot uiting als klein piekje

onmiddellijk na de T. verandering.
~n

De statische afwijking wordt in 'b' behandeld.



•.. 38C.
loUt,

Responsie van T. op stapvormige verandering van T. (35,O~31 ,5~35~) bij constante F (7,5 ml/min).u~t ~n
(AIleen voorwaartssturing (FW) ).

\
c.,.....t.(T~-T.:..)F.

Fig. 6.8.
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b) Statische afwijking van T. bij voorwaartssturing.
u~t

Om rneer inzicht te krijgen in de oorzaken van de statische

afwijking van T. zijn rnetingen uitgevoerd bij verschillende
u~t

T. 's en F' s.
~n

In fig. 6.9. zijn de resultaten van de rnetingen weergegeven.

~~C)3tl
T...i

i

10 10
_ F (...I.J,...,a)

~l

1.. '
10

b

Fig. 6.9. Statische afwijking van T. bij
u~t

voorwaartssturing.

Het verloop van T. bij verschillende F's is t verklaren door
u~t

uit te gaan van het bestaan van een warrnteverlies van het ver-

warrningselernent aan de omgeving. Dit warmteverlies wordt constant

verondersteld.
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De warmtehuishouding laat zich beschrijven met

pcF(T -T.) k
lgew ~n

pc k
2

+ pcF(T . - T. )
u~t ~n

(6.1.)

k
l

~s een versterkingsfactor die zo wordt ingesteld

dat voor een bepaalde waarde van F en T.
~n

T. = T
u~t gew

pc k
2

~s het warmte verlies van het verwarmingselement

aan de omgeving.

fig. 6.9 waarbij T. constant ~s en F varieert,
~n

en T 37 DC.
gew

37 ~ voor F = 5,3 ml/min en substitueren

Bij grafiek b uit

geldt T. = 34·C
~n

Stellen we T .
u~t

we dit in vgl. 6.1. , dan voIgt daaruit de relatie tussen k] en k Z:

Met dit resultaat elimineren we k
l

in vgl. 6.1. Stellen we verder

dat het (constante) warmteverlies aan de omgeving gelijk is aan

11,5% van de toegevoerde warmte bij F = IZ,5 ml/min dan voIgt

daarmee uit vgl. 6.1. de waarde van k 2: k 2 = 4,3.

Ook k
l

kunnen we nu bepalen uit de relatie tussen k
1

en k
Z

: k
1

= ],3.

Substitueren we deze getalwaarden in vgl. 6.1. dan levert dit de

relatie op tussen T. en F.
u~t

T .
u~t

38 0 _ 5,3
, F

De grafiek van deze functie is in fig. 6.9.a ingetekend.

Uit de goede overeenstemming met de gemeten waarden valt te

concluderen dat de theorie (constant warmteverlies aan omgeving)

aannemelijk is.

Bij grafiek b uit fig. 6.9., waarbij F constant 18 en T. varieert,
~n

geldt F = 12,5 ml/min en T = 37'C.gew
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Stellen we

F = 12,5 ml/min,

pcF(T - T. )k
1gew ~n

dan voIgt (analoog aan de methode ter

T. = 37 ~ voor T. = 34·C en het warmteverlies
u~t ~n

29% van de toegevoerde warmteaangelijk

voor

bepaling van de relatie tussen T. en F) uit vgl. 6.1.:
u~t

T. = 51 - 0,41 T.
u~t ~n

15,3)

De grafiek van deze functie is ~n fig. 6.9.b. ingetekend.

Met de aanname van het bestaan van constant warmteverlies aan de

omgeving is theorie en werkelijkheid met elkaar in overeenstemming

te brengen echter voor de twee beschouwende gevallen met warmte

verlies van verschillende grootte

0,3 w

1 ,1 W

Dit verschil kan zijn oorzaak vinden in verschillen in omgevings

temperatuur bij de twee bepalingen van fig. 6.9. Ook kan de aanname

van constant warmteverlies niet geheel in overeenstemming zijn met

de werkelijkheid. De werkeIijke grootte van het warmteverlies zal

waarschijnlijk tussen de 0,3 W en de 1,1 W inliggen.

c) Responsie van T. op stapvormige verandering van F met T. constant.
u~t ~n

De opzet was dat T. niet zou moeten veranderen bij het wijzigen
u~t

van flow F. De werkelijkheid is anders (zie fig. 6.10). De statische

afwijking van T .t is al verklaard in 'b'. De dynamische afwijking
u~

manifesteert zich als piekjes direct na de flowverandering. Deze

piekjes worden veroorzaakt door warmtecapaciteit van de verwarmings

spiraal. Na snelle daling van F is minder energie nodig de perfusie

vloeistof een bepaalde temperatuurstijging mee te geven. De nog in

oe verwarmingsspiraal aanwezige overtollige warmte wordt aan de

perfusievloeistof overgedragen, hetgeen resulteert in een tijdeIijke

extra temperatuurstijging.



T..u!
I

Fig. 6.10. Responsie van T. op stapvormige verandering van F met constante T. (34 ·C). (Alleen voorwaartssturing)
u~t ~n
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6.1.3. Ret feedback systeem

Ret feedback systeem bevat o.a. het verwarmingselement. Tussen

de uitgang van het verwarmingselement en de temperatuursensor,

sec

die T. meet, bevindt zich een stuk perfusieslang. De aan
n1.er

wezigheid van deze slang introduceert een looptijd T = 25/F
2

(F in ml/min). Ret blokschema van de regeling is in fig. 6.11

getekend.

+

F c +
*,--- T,-,

Fig. 6.11. Feedback temperatuurregeling.

G k
l

1 1 25/FT =
F + J..2 s 2

F £{T. }= 8.
1

1.n 1.n
C k

Z
(l + 8"8) £{T }= 8

nier nier

k
l

K2 k
3

2
F :'1 ml/min. .

£{T }= 0
gew



99

In het Laplace-domein Iuidt de relatie tussen

e. en e. :
n~er ~n

25
enier

- sF
e

e. 25
~n

2 ! 1 1 F
s

1 + 75
( 1 + 88) e

F
+ - s

F

a) OsciIIaties bij uitgeschakeide I-actie en vergrote proportionele

versterking.

Indien de I-actie wordt uitgeschakeid en de proportionele ver

sterking wordt verhoogd tot het systeem juist gaat oscilleren,

ontstaat een situatie die te vergeIijken is met het "opblazen"

van het Nyquist-diagram van het ongeregeide systeem tot deze

door punt -1 gaat. Ret Nyquist-diagram in deze situatie is

behandeid ~n par. 4.2.8. (zie ook fig. 4.29).

In fig. 6.12 zijn registraties van de werkeIijke oscillaties

van T. weergegeven.
n~er

Theorie en werkeIijkheid z~Jn in tabel 6.2 naast elkaar gezet.

Tabel 6.2

F we 6.12 w
~g. § 4.2.8.

(ml/min) (rad! s) (rad! s)

5 0,39 0,34

20 0,97 1,4

Vooral voor F= 5 ml/min is de overeenstemming tussen theorie

en werkeIijkheid duidelijk.
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b

Fig. 6.12.

(I

- 38"

Oscillaties van T. bij ontbreken van 1 actie en
n~er

vergrote P-actie. (AIleen feedback)
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b) Respansie van T. ap een stapvormige verandering van T..
n~er ~n

In fig. 6.13.b is de registratie weergegeven van de respansie

van T. op de stapvormige verandering van T. :
n~er ~n

T • = T. ( 0 ) + 11T • U( t) . (I °C)
~n ~n 1n

De verandering van T. veraarzaakt door de stap 1n T. , wardtU1t 1n
1n ongeveer 50 sec uitgeregeld.

De theoretische uitdrukking vaor de responsie in het Laplace-

domein luidt:
25
F s

6.T. e
e 1n
nier 25 s

1 1 F s
1 + 2

75
(I + 88) e

( 1 +- s)F

In verband met de e-macht in de naemer is verdere uitwerking van

deze uitdrukking erg omslachtig. Bij de beschouwingen van de

respansies van T. bij feedback zullen we het dan oak moeten
n~er

stellen zander thearetisch afgeleid verlaop van de responsies.

In fig. 6.13 a en c zijn de responsies van T. weergegeven op
n1er

de verandering 1n T. met gecombineerde FB en FW (feedback en
1n

voarwaartssturing) respectievelijk met aIleen FW (voorwaartssturing).

c) Responsie van T. op een stapvormige verandering van F.n1er

Het verloap van de verandering van F is weergegeven in fig. 6.14.d.

(Het perfusiecircuit bevatte geen buffervat.) De responsie van

T. hierap 1S te zien in fig. 6.14.b.
n~er

Opvallend in de responsie van T. is het piekje vlak na de ver-
n~er

andering van F. Dit piekje is ook aanwezig bij aIleen FW (fig. 6.14.c).

Deze piekjes hebben dezelfde oarzaak als de piekjes in fig. 6.8

(zie oak § 6.1.2.a).

Fig. 6.15 geeft eveneens de respans~e van T. op een stapvarmigen1er
verandering van F. Echter 6.F is tegengesteld gericht aan die van

fig. 6.14.
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voorwaartssturing
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------------ ---..-

'F.J~," ...lj...

b feedback

-~

T·.......
f

c voorwaartssturing

Fig. 6.13. Responsie van T. op stapvormige verandering
n1er

van T. (32,s-+3s
0

C) bij constante F (12,5 ml/min).
1n
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-~

a

b

feedback

+

voorwaartssturing

feedback

-----....-....__.........._--_._......~.. .....'"

TnU,r
I

c voorwaart s s turing - ff·C, ToIIIAU'

.&1

-btM/.......

IF

d j
.0

Fig.6.i4. Responsie van T. op stapvoLflig'2. verandering
n1er

van F (5-+12,5 ml/min) bi; constante T. (33 °C).1n
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-- .~----- -------~._.. -

-~
,.~_ 3.t'c..

feedback

a +

voorwaartssturing JI-c"

-l8 )f Ibi k

-3& T"'ca~~

T'I\AMf

b feedback

-18
•• ------------

c voorwaartssturing

.3f

F

d ~,.
'------------------~-----

.0

Fig. 6.15. Responsie van T. op stapvormige verandering
n~er

van F (12,5+5 ml/min) bi] constante T.. (33°C)
~n
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d) Responsie van T. op een stapvormige verandering van F in
n~er gew

gesimuleerde praktijkomstandigheden.

Om de praktijkomstandigheden zo goed mogelijk na te bootsen is

de perfusie opstelling aangesloten op een dummy-nier, een capilair

met een stromingsweerstand van 15 mm Hg / ml/min.

In het perfusiecircuit is tevens het drukvat opgenomen dat druk

pulsaties elimineert. Op de registraties van de T. (fig. 6.16
n~er

en 6.17) zijn daarom geen pulsaties meer aanwezig.

Door de aanwezigheid van het drukvat en de dummy-nier kan de flow

niet meer stapvormig veranderen. Het verloop van T, als respon-
n~er

sie op de stapvormige verandering van F (5 ~ 20 ml/min) is weer-

gegeven in fig. 6.16.e. Dit verloop is e-macht vormig met een tijd

constante van ongeveer 24 sec.

Door deze gematigde flow-veranderingssnelheid blijven de temparatuur

variaties in de geregelde situatie (fig. 6.16 a, b en c) beperkt.

Speciale aandacht wordt nog gevraagd voor de reactie van T. op
~n

de verandering van F (zie fig. 6.16.d). De piek is te verklaren

door uit te gaan van het bestaan van warmtecapaciteiten in het

perfusiecircuit veer het verwarmingselement.

Uit fig. 6.16.a blijkt dat de afwijking van T. t.o.v. 37 tnler
oak in extreme praktijksituaties beperkt blijft tot + 0,4°C.

Dit resultaat is zeer acceptabel.

In de statische situatie blijven de temperatuurvariaties zelfs

beperkt tot + 0, 1 °c.

In fig. 6.17 is de responsie van T. op een stapvormige
n~er

verandering gegeven. F verandert daar van 20 ~ 5 ml/min.
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T~

a

b

voorwaartssturing

-1°C

-1

-')
d

Fig. 6.16.

Responsie van T .
nler

op e-macht vormige

verandering van F

(5-+20 rnl/min).

e
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T'IIAV
a

voorwaartssturing

-, ---

feedback b

voorwaartssturing c

d

Fig. 6. 17.

Responsie van

T. op e-macht
n~er

vormige verandering \

van F (20+5 ml/min)_lj

I

I
i

-01

e
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6.2. Perfusiedrukcircuit

Metingen zijn verricht ter controle van de lineariteit van

druktransducer met versterker. Daarnaast is in een aantal

experimenten de invloed van het drukvat op drukpulsaties.

6.2.1. Controle van de lineariteit van druktransducer met versterker

Hiertoe werd de uitgangsspanning van de versterker van het

druksignaal uitgezet tegen de aflezing van een kwikmanometer

die was aangesloten op dezelfde (lucht-)druk als de druktrans

ducer. Het resultaat is in een grafiek uitgezet (zie fig. 6.18).

uit fig. 6.18 blijkt dat het uitgangssignaal van de versterker

evenredig is met de aangeboden druk.

Met het perfusiedrukmeetcircuit z~Jn dan ook nauwkeurige druk

metingen mogelijk.

6.2.2. Drukpulsaties veroorzaakt door de rollenpomp en de invloed van een

buffervat op deze pulsaties.

Een rollenpomp levert geen continue maar een pulserende flow af.

De pulsaties zijn aanzienlijk. De flow is per puls zelfs een mo

ment negatief gericht. Bij het aansluiten van een nier op het

perfusiecircuit ontstaan t.g.v. de flowpulsaties drukvariaties.

Voor verschillende flows F zijn deze pulsaties geregistreerd (zie

fig. 6.19 a en d, en fig. 6.20 a en d).

Het gebruikte perfusiecircuit bestond uit niet-flexibele slangen

van polyethyleen.

Bij de registraties van fig. 6.21 is de n~euwe oxygenator in het

perfusiecircuit opgenomen. Het materiaal van de slangen in deze

oxygenator is weI van flexibel materiaal (siliconenrubber).

Te zien is ~n registraties a en c van fig. 6.21 dat de druk

pulsaties een kleinere amplitude hebben.

Een sterkere reductie van de amplitude van de dI:'u\pulsaties is

noodzakelijk. Daartoe werd in het perfusiecircuit een buffervat

opgenomen (zie § 4.5.1. en fig. 6.22).
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Fig. 6.18.
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a

oC I_~_' iJl~

.0

/

b

•

I ~

.0

J 4JZG.

d

Fig. 6.19. Reductie van drukpulsaties bi; aanbrengen van

buffervat van 6 mI.
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Fig. 6.20. Reductie van drukpulsaties bii aanbrengen van

buffervat van 6 ml.
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a

_ 0

b

• 0

-0

,r

-"

Fig. 6.21. Reductie van drukpulsaties met membraan-oxygenator

bij aanbrengen van buffervat van 6 mI.
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Fig. 6.22. Buffervat ~n perfusiecircuit.

Het luchtvolume van het buffervat bij p=O mm Hg is 6 ml.

Door de aanwezigheid van dit buffervat zijn de drukpulsaties

sterk gereduceerd. Vooral bij de hogere flows resteert er

echter nog een soort uitslingering (zie fig. 6.19 b en d).

Deze uitslingering ontstaat onder invloed van de massatraag

heid van de stromende vloeistof en de flexibiliteit van het

perfusiecircuit incl. het buffervat.

Is ook de oxygenator in het perfusiecircuit opgenomen, dan

zijn de resterende drukpulsaties minimaal en zeer acceptabel

(zie fig. 6.21 b en d).

Ter illustratie is in fig. 6.23 een registratie van de druk

pulsaties in de arteri renalis gegeven.

Aan de hand van deze registratie kan wellicht worden gesteld

dat een al te sterke reductie van de drukpulsaties in het

perfusiecircuit door het buffervat niet nodig zou zijn.

Dit kan een punt van verder onderzoek zijn.
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o

,..,.
" """-------"--,--"------- ._----"-

Fig. 6.23. Drukgolfvorm in arteria renalis van de rat.
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6.3. Autoregulatiemechanisme van de nier

Om het autoregulatiemechanisme van de nier te testen wordt

de Perfusie Regel Eenheid ingesteld op drukregeling.

Met de hand wordt de gewenste waarde van de perfusiedruk,

Pgew ' lineair met de tijd in ongeveer 250 sec van 25 rom Hg

naar 300 rom Hg versteld. Het verloop van flow F moet overeen

komen met de grafiek van fig. 2.7.

6.3.1. "Autoregulatie" van de duromy-nier

Om te kunnen stellen dat de tevoorschijn gebrachte autoregulatie

van een echte rattenier niet wordt veroorzaakt door de apparatuur,

werd de apparatuur aangesloten op een dummy-nier bestaande uit

een getrokken capilair van kunststof (polyethyleen).

De lineaire stromingsweerstand van deze dummy bedraagt

12,5 rom Hg / ml/min.

In fig. 6.24 is het resultaat van de test weergegeven. De geschreven

lijn van de perfusieflow (fig. 6.24.a) vertoont zoals verwacht

geen autoregulatie maar weI een niet-lineairiteit, veroorzaakt

door de dummy waarvan de stromingsweerstand bij de hogere flows

niet-lineair is.

Deze niet-lineairiteit kan ZlJn oorsprong vinden In mogelijke locale

insnoeringen in het getrokken capilair.
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7. Conclusies en aanbevelingen

De Perfusie Regel Eenheid, die deel uitmaakt van de proef

opstelling, functioneert goed. De proefopstelling wordt dan

ook vrij intensief bij experimenten ingezet.

Bij nadere beschouwing van de temperatuurregeling ~s het

volgende op te merken.

Aan de optimistische verwachtingen m.b.t. het functioneren

van de voorwaartssturing is niet geheel voldaan. Een verbetering

in de werking is te verwachten door het verwarmingselement

thermisch te isoleren. Desondanks zijn de temperatuurvariaties

van de perfusievloeistof die de nier binnenstroomt gering

« O,S·C) in weerwil van grote flowvariaties. Ook de stabiliteit

van de regeling is bij aIle gebruikelijke flows goed te noemen.

De drukregeling werkt naar behoren, mede dankzij het buffervat

dat in het perfusiecircuit is opgenomen, waardoor drukpulsatics,

inherent aan toepassen van rollenpomp,in voldoende mate worden

onderdrukt.

De perfusieflowregeling of beter -sturing, werkt goed.

Veroudering van de pompslang heeft een dermate geringe invloed op de

calibratie van de pomp dat afregelen van het stuurcircuit slechts

zelden ncdig is.

Ret flowsignaal voor registratiedoeleinden is afgeleid van de

stuurspanning. In de statische situatie is het signaal evenredig

met de flow. Bij snelle flowvariaties is tijdens de variatie enige

aLvijking in de evenredigheid mogelijk. Verantwoordelijk hiervoor

is ce flowafhankelijkheid van de stromingsweerstand van de nier

(autJregulatie). Ret circuit, dat het flowsignaal produceert, dient

te zijn ingesteld op de gemiddelde waarde van de renale stromings

weerstand.

De nierfunctiebepalingen bevinden zich nog in een experimenteel

stadium. Meer onderzoek is nodig om hier wat meer inzicht in te

krijgen en om vast te stellen of de ingeslagen we; ~uist is. Ret

verdient dan ook aanbeveling met de experimenten voort te gaan.
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Bij de temperatuurregeling zal het zinvol z~Jn de aandacht

te gaan richten op de volgende onderzoekfase waarbij koeling

van de perfusievloeistof mogelijk moet zijn. Ret voor deze

koeling te gebruiken Peltier-element kan tevens als verwar

mingselement dienst doen. Bij het opnemen van het Peltier

element in de perfusie opstelling kan van de in de afgelopen

maanden opgedane ervaring een nuttig gebruik worden gemaakt.

Voorlopig zijn er voor de Perfusie Regel Eenheid in zijn

huidige vorm voldoende draaiuren in het vooruitzicht gesteld.

Met de tastbare resultaten van mijn afstudeerproject werd een

steentje bijgedragen aan een nieronderzoekproject dat, naar

ik hoop, een antwoord zal geven op de vele vragen die er met

betrekking tot het functioneren van de nier zijn en nag

worden gesteld.
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9. Bijlagen

9.1. Bedieningsvoorschrift van de Perfusie Regel Eenheid (PRE)

Met de PRE worden temperatuur en druk of flow van de

perfusievloeistof geregeld.

De PRE beschikt daarbij over een aantal regeleenheden die

zijn aangesloten op de meetopnemers (temperatuursensors en

druktransducer) en de effectoren (rollenpomp en verwarmings

element) .

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

...
~-----·f ...

T

T.'--

I-
I

I
I
it;!
I ~L.O~

LSTu~i~

·'8·'". .
,-

".."'.1IfT
,

--I
I

.~
,/

T.."I&1fCT

TC mPEItIltTUt.4C- I
AE&E t..iAJ" -.!

-'" PERFusiE RE<;ELEE"JHeio

Fig. 9.1. Perfusie Regel Eenheid.
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9.1.1. Ingebruikneming

- Sluit het verwarmingselement en temperatuursensors, de

druktransdueer en de rollenpomp aan op de aehterzijde

van de PRE. De pluggen voor deze drie aansluitingen zijn

onderling versehillend.

- Sluit de meetsignaaluitgangen van de PRE aan op de

6-kanaalsschrijver. De meetuitgangen bevinden zieh aan de

voorzijde.

(De ingangsgevoeligheid van de schrijver voor het druk- en

flowsignaal op 2V/em (I em = 100 rom Hg resp. 4 ml/min) en

voor het temperatuursignaal op IV/em (1 em = O,SOC) ).

- Zet de keuzeschakelaar voor het temperatuurregelsysteem

(SK I) op stand 0 (naar links).

- Zet de keuzeschakelaar voor druk- of flowregeling (SK 2)

op flowregeling.

- Stel de gewenste waarden van temperatuur (37 'C) en flow In

met R resp. R 2 op het frontpaneel van de PRE.

- Sluit de PRE aan op het net (220 V).

- Sehakel de PRE in met de netschakelaar SK 4.

- Sehakel ook de 6-kanaalssehrijver en de rollenpomp ~n.

De rollenpomp wordt ingesehakeld door de keuzeknop voor

flowriehting op de pomp zelf in de juiste stand te zetten.

- Indien de slang van de rollenpomp is aangesloten op het

perfusievloeistofreservoir dan stroomt het perfusiecircuit

vol. Het buffervat voor een klein gedeelte met perfusievloei

stof laten volstromen door wat lueht uit het buffervat via de

uitgang te laten ontsnappen. Zorg voor 6 ml lueht volume bij

F = O.

- Controleer het perfusieeireuit op aanwezigheid van luchtbelletjes

en laat deze uit het perfusieeireuit verdwijnen.

- Stel bij F = 0 ml/min de perfusiedruk met R 3 op het front

paneel op 0 rom Hg (arteriele eanule op niveau van n~er houden).
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9.1.2. Canulering van de rattenier

Stel de perfusieflow op een zo laag mogelijke waarde ~n.

- Canuleer de rattenier.

Stel de gewenste perfusieflow ~n met R 2 of stel de gewenste

perfusiedruk in met R 3.

Schakel de temperatuurregeling in (schakelaar SK 1 op FB + FW).

9.1.3. Instellen van RC-tijd van analogon van perfusiecircuit

- Stel SK 2 in op drukregeling.

- Verander instelling van R 3 stapvormig en vergelijk op de

recorder de registraties van druk en flow.

- Stel R 209 zo in dat de vorm van de stappen van de flow

gelijk worden aan de stappen van de drukverandering.

9.1.4. Testen van autoregulatie van de nier

- Schakel met SK 2 over op drukregeling en stel de gewenste

perfusiedruk in op een lage waarde (bijv. 25 rom Hg).

- Wacht tot deze perfusiedruk bereikt is en het flowsignaal

zich heeft gestabiliseerd.

- Draai nu de gewenste waarde van de perfusiedruk op, in een

tempo evenredig met de seconde-tikjes geproduceerd door de

6-kanaalsschrijver, tot het autoregulatiegebied voorbij is.

Het verdraaien van de instelknop voor de gewenste waarde van

de perfusiedruk dient te geschieden in een tempo van ongeveer

I rom Hg/sec. (Een omwenteling van de instelknop komt overeen

met 50 rom Hg).

9.1.5. Uitschakelen van de PRE

- Schakel de temperatuurregeling uit (schakelaar SK 1 op 0).

- Koppel de nier los van het perfusiecircuit.

- Laat het perfusiecircuit leegstromen en schoonspoelen.

- Schakel de PPE, de rollenpomp en de 6-kanaalsschrijver uit.
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9.2. Afrege1voorschrift van de PRE

9.2.1. Temperatuurrege1ing

R 104 Nu1ste11ing van temperatuurdetector bij T. = 37 ~.
~n

- Koppel de aans1uiting van het verwarmingse1ement los

van de PRE.

- Zet de keuzeschake1aar, SK 1, van de temperatuurrege1ing

op FW.

- Ste1 de gewenste waarde van de temperatuur ~n op 37 ~

(stand 5,0).

- Breng de temperatuursensor voor T. ~n contact met een
~n

v10eis tof van 37 °e.

- Regel met R 104 de spanning op MP 3 op °+ 5 mV.

R 109 Nu1ste11ing van temperatuurdetector bij T .
n~er

R 129 Off-Set inste11ing van PI-rege1aar.

- Koppel de aans1uiting van het verwarmingse1ement los

van de PRE.

- Zet de keuzeschake1aar, SK 1, van de temperatuurrege1ing

op 0.

- Ste1 met R 1 de gewenste waarde van de temperatuur ~n op 37°e

(R 1 op stand 5,0).

- Breng de temperatuursensor voor T. ~n contact met een
n~er

v10eistof van 37,0 °e.

- Regel met R 109 de uitgang van IC 5 op ° + 10 mV.

- Regel met R 129 de spanning op MP 6 op ° + 10 mV.

R 124 I~ken van uitgangsversterker voor meetsignaa1.

- Koppel de aans1uiting van het verwarmingse1ement los van de PRE.

- Ste1, met R 1, de gewenste waarde van de temperatuur ~n op

37°C (R 1 op stand 0,5).

- Breng de temperatuursensor voor T. .Ul ·'ontact met water
n~er

van 38,Ooe.

- Regel met R 124 de uitgangsspanning van Ie 5 op 2 + 0,01 V.
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R 132 Scale Factor instelling van worteltrekker.

R 133 Off-Set instelling van worteltrekker.

- Koppel de aansluiting van het verwarmingselement los

van de PRE.

- Zet de keuzeschakelaar SK 1 voor de temperatuurregeling

op FW.

- Regel met de instelknoppen voor de gewenste waarde van

temperatuur (R 1) en perfusieflow (R 2) de spanning op

MP 7 op -10 V en regel met R 133 de spanning op MP 8

op -10 V.

Stel nu de spanning op MP 7 ~n op -0,1 V en regel nu

met R 132 de spanning op MP 8 op -) V.

Herhaal deze instellingen indien noodzakelijk.

R 140 Versterking van eindversterker voor verwarmingselement.

- Ga uit van een werkend perfusiecircuit voor wat betreft

de temperatuurregeling.

- Zet de keuzeschakelaar SK 1 voor de temperatuurregeling

op FW.

- Stel met RIde gewenste temperatuurwaarde in op 37 ~.

- Stel met R 140 T. in op 37,0°C, bij ~ 12 ml/min en
n~er

T. ~ 34°C.
~n

9.2.2. Perfusiedrukcircuit

R 311 Versterkingsfactor

R 320 Nul instelling

- Keuzeschakelaar SK 2 op flowregeling.

- Breng de druktransducer in contact met de buitenlucht.

- Regel met R 4 op frontpaneel de uitgangsspanning van

IC 303 op 0 V.

- Druk knop van SK 3 op frontpaneel in en regel met R 311

de uitgangsspanning van IC 303 op 2 V.

- Zet gewenste druk in op 100 mm Hg.

- Druk knop van SK 3 op frontpaneel ~n en regel met R 320

de uitgangsspanning van IC 305 in op 0 V.
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9.2.3. Perfusieflowcircuit

R 201 tIJking van pompsturing

R 205 J
- Keuzeschakelaar SK 2 op flowregeling.

- Maak een ijkgrafiek waarin de werkelijk geproduceerde

flow wordt uitgezet tegen V ,de collectorspanningst
van TS 201. (V

st
instellen met flow instelknop op

frontpaneel).

De werkelijk geproduceerde flow kan voor een aantal

waarden van V worden bepaald door de perfusievloei-st
stof gedurende een minuut op te vangen en deze dan te

wegen.

- Bepaal uit de ijkgrafiek (een rechte lijn door de gemeten

punten) die waarden van V waarbij de gemeten flow
st

5 resp. 20 ml/min is.

- Stel de gewenste flow waarde in op 5 resp. 20 ml/min

en regel de spanning V op de in het vorige puntbepaalde
st

waarden.

Herhaal deze instellingen een aantal malen totdat beide

spanningen correct zijn.

R 212 IJking meetversterker

- Zet keuzeschakelaar SK 2 op flowregeling.

- Stel de gewenste waarde van de flow in op 20 ml/min.

- Regel met R 212 de uitgangsspanning van Ie 203 op 10 V.
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9.3. Woordenlijst

actieve vasotonus

antihypertensiva

antiphlogistica

angiotensine

collord-osmotisch drukverschil

corticale bloeddoorstroming

farmaca

gesecerneerd

histologisch onderzoek

humor ale belnvloeding

humor ale factoren

indomethacine

in situ

intracapsulaire druk

in vitro

juxta-medullaire bloeddoor

stroming

lumen

myogene oorzaak

necrose

nefrotisch syndroom

nerveuze bernvloeding

vaatwandspanning door actieve

processen geregeld

bloeddrukverlagende middelen

- middelen tegen ontsteking

eiwitcomponent in het bloed, welke

bloeddrukverhogend werkt

- osmotisch drukverschil ten gevolge van

verschil in collord-concentraties

- bloeddoorstroming van de nierschors

geneesmiddelen

- door secretie proces uit bloedbaan

naar tubulus getransporteerd

- microscopisch anatomisch onderzoek

- bernvloeding door in de bloedbaan

circulerende stoffen

- invloed van stoffen die ~n de

bloedbaan circuleren

gpneesmiddel tegen reuma

- in het lichaam op zijn natuurlijke

plaats

- druk in de kapsel van Bowman

buiten het lichaam en daarvan

gersoleerd

- bloeddoorstroming van dat nierschors

gedeelte dat grenst aan het merg

- de ruimte binnen een buis

oorzaak afkomstig van spierprocessen

- afsterven van weefsel

- lek van glomerulusmembraan voor eiwit,

niet veroorzaakt door ontsteking of

vergiftiging of iets dergelijks

- bernvloeding door het zenuwstelsel



nierinsufficientie

noradrenaline

peritubulair gloed

prostaglandines

proteinurische nier

receptoren van farmaca

ren~ne

tubulair aanbod

vasculaire tonus

vasoconstrictie
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- gebrek aan nierfunctie

- door bijniermerg geproduceerd

hormoon

- bloed dat het tubulair systeem

omstroomt

door prostaat geproduceerd hormoon

- n~er met eiwit uitscheiding in

de urine

celstructuren die bepaald genees

middel kunnen binden

door de nier geproduceerde bloeddruk

verhogende stof

- hoeveelheid van een stof die per

tijdseenheid wordt gefiltreerd in

de glomerulus en dan aan het tubulair

systeem wordt aangeboden

- bloedvatspanning

- vaatvernauwing.
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