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Samenvatting e

In hoofdstuk 1 wordt de werking van

het hart uiteengezet,evenals het ontstaan van harttonen en hartgeruisen

en hoe deze geluiden met behulp van een mikrofoon kunnen worden opgenomen;

na versterking en filtering van dit signaal ontstaat dan het fonocardio

gram.Verder worden de veranderingen in het fonocardiogram beschreven

indien in plaats van weefselkleppen kunstkleppen worden gebruikt,speciaal

de Starr-Edwards kleppen.Na bepaalde tijd goed gewerkt te hebben,vertonen

deze laatste kleppen n.l. soms een deformatie van het balletje van de

klep,wat zeer ernstige gevolgen kan hebben voor de patient.De opdracht

van dit onderzoek was om een manier te vinden om vroegtijdig baldeforma

tie van de Starr-Edwards aortaklepprothese te kunnen vaststellen aan de

hand van het fonocardiogram.

Enkele auteurs die vermeld zijn in

het literatuuroverzicht in hoofdstuk 2,komen tot de konklusie dat men

tot deze baldeformatie kan besluiten indien de verhouding tussen de

amplitudes van de aortaopeningstoon en de aortasluitingstoon in het

fonocardiogram kleiner is dan 0,5 en indien de hogere frekwenties uit

de aortaopeningstoon verdwijnen.Aangezien er bij de patienten van wie

het fonocardiogram is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis te Leiden

geen enkele was die baldeformatie vertoonde,is besloten een proefopstel

ling te bouwen,waarbij het geluid van kunstkleppen kan worden opgenomen.

In hoofdstuk 4 is deze proefopstelling beschreven.Met behulp van deze

opstelling kunnen we het 'fonocardiogram'opnemen van een kunstklep

tijdens iedere fase van deformatie van het balletje;verschillende vormen

van deformatie zijn aangebracht,die ook in werkelijkheid voorkomen o
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Naar aanleiding van de experimenten

die aan de proefopstel-ing zijn uitgevoerd,kunnen we konkluderen

dat:

_. het kleiner worden van de verhouding tussen de amplitudes van de

aortaopeningstoon en de aortasluitingstoon ( AO/AC ) wijst op

baldeformatie;

het groter worden van de verhouding AO/AO kan wijzen op veront

reiniging op de klepzitting;

het verminderen van het aantal trillingen van de aortaopenings

toon een teken kan zijn voor de toename van de baldiameter;

het optreden van een diastolisch geruis wijst op een lek.

Ret zou dUB aan te bevelen zijn om

van iedere patient met een Starr-Edwards aortaklepprothese meerdere

malen per jaar het fonocardiogram op te nemen en hieruit dan de ver

houding tussen de amplitudes van de aortaopeningstoon en de aorta

sluitingstoon te bepalen;deze waarde zou dan vergeleken moeten wor

den met de tijdens vroegere opnamen gevonden waarden.Verder zou gelet

moeten worden op het ontstaan van een diastolische souffle en het

aantal trillingen van de aortaopeningstoon.
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Inleiding.

Tijdens iedere hartcyclus worden door

het hart en de onderdelen ervan - zoals kleppen - bewegingen uitgevoerd:

het hart trekt samen en ontspant zich,kleppen gaan open en sluiteng

Deze bewegingen veroorzaken geluiden en deze geluiden planten zich

voort via het weefsel,botten en bloedbanen g

Deze hartgeluiden kunnen we het beste horen indien we aan de borst

wand luisteren met een stethoskoop.Behalve deze geluiden die door het

hart worden veroorzaakt,horen we ook geluiden veroorzaakt door de

stroming van het bloed en de geluiden ten gevolge van de ademhaling.

In plaats van het geluid te beluis

teren met een stethoskoop,kunnen we het ook met een mikrofoon opnemen

en het zichtbaar maken met behulp van een schrijver;dan ontstaat het

z.g. fonocardiogram.De hartgeluiden vertonen een karakteristiek pa

troon en een arts kan aan de hand van dit patroon vaststellen of het

hart en de kleppen al dan niet goed funktioneren.

Sinds geruime tijd is men in staat

om bij patienten met slecht funktionerende hartklep~en,deze kleppen

te vervangen door kunstkleppen:Starr-Edwards kleppen,Bjork-Shiley

kleppen,Beall kleppen en nog vele andere soorten.Nu doet zich bij een

bepaald model van de Starr-Edwards aortaklepprothesen het verschijnsel

voor dat bij sommige patienten de klep,na een bepaalde tijd goed gefunk

tioneerd te hebben,begint te deformeren.Deze deformatie kan zeer ern

stige gevolgen hebben voor de patient.

Bij onderzoek van patienten is

gebleken dat deze deformatie ook veranderingen ten gevolge heeft in

het geluidssignaal.De opdracht van dit onderzoek is om na te gaan of

het mogelijk is aan de hand van het geluidssignaal vroegtijdig te

kunnen konstateren of de klep begint te deformeren.
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Hoofdstuk I.Harttonen en hartgeruisen.

1.I.Iets over de fysiologie van het hart.

Aangezien de akoestische gebeurtenissen

van het hart worden bepaald door de mechanische aktiviteit van het hart,

behoort ieder onderzoek op het gebied van hartgeluiden gebaseerd te zijn

op een goed begrip van de gebeurtenissen in de hartcyclus.

In onderstaande figuur is schematisch

de bouw van het hart weergegeven.(fig.l.l.-l) (lit.l)

aorta

~
holle ader

Fig.I.I.-I:Schematische bouw van het hart.

Verklaring van de gebruikte afkortingen:

S.A. :sino-auriculaire knoop

A.V.:atrio-ventrikulaire knoop

L.A.:linker atrium (boezem)

R.A.:rechter atrium

L.V.:linker ventrikel (kamer)

R.V.:rechter ventrikel

H~ :bundel van His

P. :bundels van Purkinje
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In fig.l.l.-l stellen de cijfers I tim IV de verschillende klepllcn

voor: I :tricusPidalisklep ) . "
II :mitralisklep ) atrlo-ventrlkulSlre kleppen

III :pulmonalisklep

IV :aortaklep

We kunnen nu in iedere hartcyclus drie

fasen onderscheiden:

L)tijdens de eerste fase zijn de atria in kontrak

tie en de ventrikels zijn ontspanneno

(atriumsystole en ventrikeldiastole)

2)tijdens de tweede fase is dit net omgekeerd:

atriumdiastole en ventrikelsystole.

3)gedurende de derde fase zijn zowel de atria als

de ventrikels in diastole.

Deze drie fasen zullen we achtereenvol

gens beschrijven voor het rechter deel van het hart.Stel we beginnen

met de hartpauze; d.w.zoatrium- en ventrikelspier zijn verslapt en

oefenen geen druk uit op de inhoudoDe slippen van de tricuspidalisklep

hangen los in het ventrikeloHet bloed uit de holle ader zal tijdens de

hartpauze via het atrium rechtstreeks het ventrikel binnenstromeno

Dit zal duren totdat in de SQAo-knoop een prikkel ontstaat,waardoor de

atriumkontraktie begint (atriumsystole) en de hartpauze dus eindigtQ

De atriunll~ontraktie begint rond de intreeplaats van de grote aders en

deze worden daardoor min of meer afgesloten (hier zijn geen kleppen).

De kontraktie breidt zich snel uit over het hele atrium en het bloed

dat zich nu nog in het atrium bevindt,wordt het ventrikel ingedreven.

De tricuspidalisklep staat immers nog steeds open en er is slechts

een lichte druk nodig om het bloed te verplaatsen.Vandaar dat de spier

van het atrium slechts dun isoNu eindigt de atriumsystole.De prik':el

heeft zich intussen voortgeplant vanuit de bundel van His - de normale

weg waarlangs de prikkels van atrium naar ventrikel kunnen gaan 

naar de ventrikelspier en deze kontraheert nu.Daardoor wordt er druk

uitgeoefend op het bloed in het ventrikel.De weg naar de longslag

ader is echter versperd, omdat de pUlmonalisklep voorlopig nag
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gesloten wordt gehouden door de erop werkende bloeddruk in de long

slagader.De weg naar het atrium wordt meteen afgesloten,omdat een

lichte overdruk in het ventrikel ten opzichte van het atrium voldoende

is om de klepvliezen van de tricuspidalisklep naar elkaar toe te bewegen

en zodoende de doargang af te sluiteneHet ventrikel is nu afgesloten~

maar de ventrikelkontraktie gaat verder,zodat de druk stijgt.Wordt nu

de druk in het ventrikel groter dan die in de longslagader,dan wordt

de pulmonalisklep opengedrukt en het bloed stroamt weg uit het ven

trikel.Na enige tijd eindigt de ventrikelsystole en de druk in het

ventrikel daalt sneleAls de drul~ in de longslagader groter wordt dan

die in het ventrikel,wordt de pulmonalisklep meteen afgesloten.Wordt

de drllli in het ventrikel lager dan die in het atrium,dan gaat ook de

tricuspidalisklep open.Tijdens de systole van het ventrikel was het

atrium weer in diastole,zodat het bloed uit de holle ader daarin kon

binnenstromen.Is nu oak de tricuspidalisklep weer open,dan kan het

bloed uit het atrium weer het ventrikel binnenstromen en de volgende

cyclus vindt plaats e

Hetzelfde geldt voor het linker

deel van het hart.Een en ander wordt nog verduidelijkt aan de hand van

fig.l.l.-2. ( lit.2)
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druk in de grote vatet:=.nY.-....~....

harttonen

druk in de ventrikels

druk in de atria

I

I.
I

I I

I I
I I

" 11 I1....'\"-"'--~i ,....... _-"....
• I I I I I

! i i ! !Ii!
;i' I ~~allrio-ventrik:u.lai~==-- ~ ---

semi-lunaire kleppen';~r&i&~""", o/I/~

O!= open! . ~1~eslot1n!

~ ! I ! . I i I
,II liT ~Jl ,IT

---tl11 M 1111 vr-
! I
'''-1 hartoyclus .1

Fig.l:l.-2: De druk in de grote vaten,ventrikels en atria

als funotie van de tijd,de daarbij behorende

toe stand van de kleppen en de harttonenQ

1.2 0 Het ontstaan van de hartgeluiden.

Tot nu toe is aIleen de mechanische

aktiviteit van het hart bekeken: het vullen van de ventrikels en atria,

het openen en sluiten van kleppen e.d.Deze gebeurtenissen hebben echter

ook akoestische gevolgeno

Het komplex van geluiden dat optreedt

t1jdens de kontraktie van de ventrikels noemt men de eerste harttoono

Deze eerste harttoon bestaat uit ~~n komponent die samenvalt met het
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sluiten van de atrio-ventrikulaire kleppen en ~~n komponent die optreedt

ten gevolge van het opengaan van de semi-lunaire kleppen.De tweede hart

toon treedt op bij het sluiten van de semi-lunaire kleppen.In tegenstel

ling tot de eerste harttoon wordt het opengaan van de atrio-ventriL~laire

kleppen niet tot de tweede harttoon gerekend Q(fig QI QI Q-2)Tijdens de dias

tole treden de derde en de vierde harttoon op:beide zijn het gevolg van

het vullen van de ventrikelsQDe derde toon is het gevolg van het passieve

vullen en de vierde van het aktieve vullen van de ventrikels ..

Kart samengevat vinden aehtereenvolgens na de depolarisatie van de sino

aurikulaire knoop de volgende gebeurtenissen plaats:

het aktieve ontledigen van het reehter atrium heeft de eerate komponent

van de vierde harttoon ten gevolge;

net aktieve ontledigen van het linker atrium heeft de tweede komponent

van de vierde harttoon ten gevolge;

het sluiten van de mitralisklep;

het sluiten van de trieuspidalisklep;
)
) deze vormen samen de eerste

- het opengaan van de pulmonalisklep; )

het de aortaklep;
) harttoon..

opengaan van

het sluiten van de aortaklep; )
deze vormen samen de tweede

het sluiten van de pulmonalisklep; )
harttoon ..

het openen van de trieuspidalisklep;

het openen van de mitralisklep;

het passieve VUllen van het reehter ventrikel heeft de eerste komponent

van de derde harttoon ten gevolge;

_ het pasoieve vullen van het linker ventrikel heeft de tweede komponent

van de derde harttoon ten gevolge ..

Normaal is aIleen de eerste en de tweede

harttoon hoorbaar .. Het interval tussen de eerate en de tweede harttoon

is korter dan het interval tussen de tweede harttoon en de eerstvolgende

eerste harttoon;vandaar dat de eerste harttoon in een normaal kloppend

altijd na een langer interval wordt gehoord ..

Behalve deze korte scherpe geluiden

- de harttonen - komen ook langer durende geluiden voor: hartGeruisen ..
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Deze hartgeruisen worden onderverdeeld in systolische en diastolische

geruisen ..

-systolisch geruis: dit begint gelijk met of vlak na de eerste harttoon

en eindigt gelijk met of voor de tweede harttoon ..

-diastolisch geruis:dit vergezelt of voIgt de tweede harttoon en

eindigt tegelijk met of voor de eerste harttoon.

Zowel het systolische als het diastolische geruis wordt nog onderver

deeld in vroeg-,midden-,laat- en geheel-systolisch respectievelijk

diastolisch geruis. (fig.l.2 o -1)

Ie harttooD;

midden-systolisch geruis:

geheel-systolisch geruis:

vroeg-systolisch geruis:

laat-systolisch geruis:

~ ~
: ~~

~ ~
~ ~

Ie harttoon 2e harttoon

Fig o l.2.-1: De onderverdeling van het systolisch geruis

in midden-,geheel-,vroeg- en laat-systolisch

geruis;hetzelfde geldt voor het diastolisch

geruis e
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1.3. Het fonocardiogram.

op de linker borstwand n.l. Erb

en punt.In fig el e3o-1 zijn deze

plaatsen aangegeven.

2L
3L
4L
Erb
punt

2R

4R

We kunnen de harttonen en de hartgcruisen

beluisteren met behulp van een stethoskoop,die op verschillende plaatsen

tegen de borstwand wordt gedrulttQAan de hand van het geluidspatroon dat

de arts hoort,kan hij bepalen of het hart en de hartkleppen goed funk

tioneren.ln plaats van de geluiden die het hart produceert te beluisteren

met een stethoskoop,kunnen we deze geluiden ook opnemen met behulp van een

mikrofoon.De tonen en geruisen worden dan door deze mikrofoon (bij voorkeur

een kontaktmikrofoon)omgezet in spanningsvariaties door middel van eeil.

piezoelektrisch kristal.De mikrofoon wordt gedurende de opname op meerdere

punten van de borstwand geplaatst;

meestal zijn dit de volgende

punten:de tweede en vierde inter

kostale ruimte rechts (2R en 4R),
de tweede,derde en vierde inter

kostale ruimte links (2L,3L en

4L) en verder nag twee plaatsen

Fig.l.3.-1:De 7 punten op de borstwand

waar de mikrofoon wordt geplaatst.

De spanningsvariaties die bij de mikro

foon ontstaan, varieren van enkele f V tot enkele mVeNa versterking en

filtering is het signaal geschikt voor registratie; het kan dan zichtbaar

worden geroaa1ct op een oscilloskoop of met een schrijver en/of worden opge

nomen met een taperecorder.(fig olo3.-2)

Verklaring van de in de figuur voorkomende

I borst>vand IV filter;

II mikrofoon; V oscilloskoop;

III versterker; VI taperecorder;

cijfers:

VII schrijverj
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• • 0
VI

m\.../"\

'If
I I

lIf
Fig.I.3.-2: Schema van de opname en

registratie van het fonocardiograme

Door bepaalde faktoren,zoals de demping

door het lichaam,worden echter vooral de hoge frebventies gedempt en

I 1 d f I d f -2, 5 h' " d l't dwe vo gens e ormu e: u~ c ; 1er1n lS u e amp 1 u e van

de spanning bij de mikrofoon, f de frekwent1e, c een konstante en d

de amplitude van de mechanische beweging van het hart zelf e (lit,,3)

Zouden we nu het fonocardiogram opnemen zonder te filteren,dan kunnen

we duidelijk de eerste en tweede harttoon onderscheiden in dit fono

cardiogram;willen we ook de geruisen ten gevolge van cen lekkende klep

zien,dan moeten we het signaal verder gaan versterken.Maar het signaal

bevat ook andere soorten ruis:het hartgeruis en de ruis ten gevolge van

de meetopstelling ( mikrofoon,taperecorder )eAl deze signalen worden

versterkt en door te filteren wordt de ongewenste ruis onderdrukt en

kunnen we de ruis ten gevolge van de lekkende klep zien in het fono

cardiogram.Tevens wilde men vroeger het geluid zodanig opnemen dat het

zoveel mogelijk overeenkwam met het patroon zoals ~en het hoorde e

Ook dit bereikte men met behulp van filteren"De vraag is nu aIleen

welke filters moeten gebruikt worden en hoeveel"
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Verschillende auteurs gebruiken andere aantallen filters en andere

so orten filters.Volgens de hUidige algemene opvatting zijn zes hoogdoar

laatfilters voldoende om een goed inzicht te krijgen in de harttonen en

hartgeruisenQDe hoogdoorlaatfilters volgens Maass em Weber worden zeer

veel toegepast;in tabel 1.3./1 wordt een overzicht gegeven van de steil

heid en de 'nenn' -frekwentie van deze zes filters volgens ll'laass en "'feber.

(Onder de 'nenn'-frekwentie verstaat men die frekwentie waarbij de ampli

tude tot 10~~ gedaald is tQo.v.. het fil termaximum.Bij deze frekwentie

wordt ook de steilheid bepaald.Voor het woord 'nenn'-frekNentie is voor

zover bekend geen nederlandse vertaling bekend.)

filter nr" 'nenn'-frekwentie steilheid
in Hz in dB/okt"

1 35 7,5

2 70 18

3 140 24

4 250 24

5 400 24

6 140 18

Tabel 1.3 ../1: 'Nenn'-frekwentie en steilheid

van de filters volgens Maass en Weber.

Het laatste filter zorgt voor een beeld

dat het meest overeenkomt met het patroon dat men hoart.Het is zuiver

toeval dat de 'nenn'-frek-wentie van dit filter gelijk is a~Ul die van fil-

ter nr.3.

Het diagram dat men nn filtering en verster

king te zien krijgt - de horizontale as is de tijdas en langs de vertikale

as wordt de amplitude Vffil het signaal uitgezet - noemt men het fonocardio

gram (F.C.G.).Een voorbeeld van een fonocardiogram van een persoon met een

normaal werkend hart staat in fig,,1,,3.-3.In deze figuur kunnen we dUidelijk

de eerste en de tweede harttoon onderscheiden.Gedurende de periode tussen

de e2rste en de tweede harttoon stroomt het bloed weg uit het linker ventri

kel naar de aorta;na de tweede harttoon blijft de klep tussen het linker

ventrikel en de aorta dicht Q
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Ie 2e Ie 2e Ie 2e harttoon

F1g.1.3.-3 :Het fonocardiogram van een goed functionerend

hart met weefselkleppen (35 Hz gefilterd fono

signaal opgenomen op de plaats 2R;schrijfsnel

heid 50 mm/sec.)g

In di t voorbeeld tredenaLleen de harttonen op;hartgeruisen z~Jn

meestal het gevolg van defekten van het hart en/of de hartkleppeng

1 9 4. TIe aortaklepprothesen.

Indien nu een of meerdere hartkleppen

niet meer goed functioneren,dan bestaat de mogelijkheid dat deze ver

vangen worden door kunstkleppen.Er bestaan verschil1ende soorten kunst

kleppen;enkele ervan zijn afgebeeld in fig.l.4.-1.

/

( ...----
.. '~t·_)

Smeloff-Cutter Starr-Edwards Cross-Jones

Fig.l.4.-1:Enkele typen kunstkleppen.
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Dit onderzoek is nu specianl gewijd

aan de Starr-Edwards aortaklepprotheseeSinds de ontwikkeling van deze

klep in 1961 is hij al bij vele duizenden mensen over de hele wereld

aangebrachtoOp pago 17 staat een foto van deze klepo(de vergroting

bedraagt ongeveer 6x) Op deze foto bevindt zich het balJetje dat hele

maal massief is en gemaakt is van silastic,in de top van de kooiQ])e

kooi bestaat uit drie steunen die loodrecht op de klepzitting sta~mQ

Om de klepzi tting heen is et,n witte rand te zien;met deze wand wordt

de prothese vastgenaaid aan de aorta.De plaatsing geschiedt zodanig

dat de top van de klep in de aorta zit o

De reaktie van deze lDWnstklep op

drukverschillen is hetzelfde als die van de weefselklep.Door de druk

verschillen die gedurende iedere hartcyclus optreden zal het balle"tje

de ene keer in de top van de kooi worden gedrukt,zodat de klep open

staat, de andere keer wordt het in de klepzitting gedrukt,waardoor

de klep gesloten is en er geen stroming van het bloed kan plaatsvinden o

Alhoewel de werking van de kunstklep en de weefselklep wat dit betreft

hetzelfde is,zijn de gevolgen voor de stroming toch verschillend.

Immers bij dit soart prothesen blijft het balletje steeds midden in de

stromingsbaan van het bloed zitten en vormt zo een grate weerstand.

Bij weefselkleppen is dit niet het geval o

Maar nu doet zich het verschijnsel

voor dat na verloop van tijd - deze termijn loapt sterk uiteen en lean

varieren van enkele maanden tot enkele jaren - het baLl etje van deze

klep gaat deformerenoEr zijn reeds tal van veranderincen gekonstateerd,

zoals vergroting,verkleining en breuken van het balletje.Deze vervorming

maakt een volledige afsluiting van de bal in de zitting onmogelijk,met

het gevolg dat de klep gaat lekken.Normaal wordt door hec; hart ongeveer

5 liter bloed rondgepompt per minuut door het lichaam,indien de aorta

l:lep lekt kan dit bedrag gereduceerd worden tot 1 liter.De ene keer

bleek de bal zoveel Kleiner te zijn geworden dat hij de kooi kon verla

ten,de andere keer ontstonden katastrofale gevolgen ten gevolgc van een

breuk in de baloln deze laatste gevallen werd de dood veroorzac:kt door

dat de bal buiten de kooi raakte of doordat hij tussen de steunen vml

het kooitje beklemd raakteyln fig ol.4o-2 staan emeele fotols van gede

formeerde balletjes afgebeeld.
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Fig.l.4.-2:Enkele foto's van sterk gedeformeerde

balletjes van de Starr-Edwards aortaklep

prothesen.

Van een goed functionerende Starr-Edwards aortaklepprothese ontstaat

een fonocardiogram zoals staat in fig.l.4.-3"

2eIe2eIe2e Ie 2e
hart toon

Fig.I.4.-3:Het fonocardiogram van een goed functionerende

Starr-Edwards aortaklepprothese (140 Hz ge~il

terde signaal,opgenomen op 4L;schrijfsnelheid

50 mm/sec,,)

Ie

Na de eerste toon het opengaan van de aortaprothese - is een vroeg

systolisch geruis te zien;dit hangt sarnen met het feit dat na het

opengaan van de aortaklep het bleed onder grote druk uit het linker

ventrikel wordt geperst en om het balletje van de prothese heen moet

stromen.TIit veroorzaakt het vroeg-systolische geruis"Tussen de eerste
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en de tweede toon - oak hier wel aortaopeningstoon en aortasluitings

toon genoemd,afgekort AO en AC - is de klep geopend en tussen de

tweede en de eerst volgende eerste toon is de klep dicht.lndien de klep

goed afsluit is na de sluitingstoon geen vroeg-diastolisch geruis te

zien;lekt de klep wel,dan zal,doordat de druk in de aorta hoger is dan

de druk in het ventrikel,het bloed worden teru~gestuwd naar het ventri

kel.Dit veroorzaakt een vroeg-diastolisch geruisoHet vroeg-diastolisch

geruis hoeft echter niet pers~fe wijzen op een lek door de klep dat

ontstaan is t.g.v. baldeformatie;het kan ook het gevolg zijn van een

lekkage langs de klep t.g.v. het loslaten van de hechtingen.

Behalve het verschijnen van het vroeg

diastolisch geruis,zal baldeformatie vermoedelijk ook nog andere

gevolgen hebben in het geluidspatroon en het fonocardiogram.ln het

volgende hoofdstuk worst een overzicht gegeven van de verschilJ_ende

publikaties die gewijd zijn aan de veranderingen die opt~eden in het

geluidspatroon indien het balletje van de Starr-Edwards aortaklep

prothese begint te deformeren.

Onderstaande foto toont een gedeformecrd

balletje van een Starr-Edwards aortaklep.Voor de symmet~ische deforma

tie is geen verklaringoDe patient is overleden doordat het balletje

door deformatie zoveel kleiner was geworden dat het de koui kon ver

laten en in de aorta beklemd raakte.

Lf)--+---
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Hoofdstuk 2. :Li teratuuroverzicht.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht

gegeven van de publikaties die gewijd zijn aan de veranderingen in het

geluidspatroon ten gevolge van de deformaties van de Starr-Edwards

aortaklepprothese,waarvan het balletje bestaat uit een massieve

silastic bole

2.1. DroA.Eijgelaar e .~~Het belang van r~elm§._t.ige kontrole

van patienten .. me t .. ~le12Pro the sen; Neq 0 '1'. Genee skunde ,

113,nr. 37, 13 sept o1969,pag.1590 t!m 1593. (lito4)

••.•..• 'Er zijn een drietal symptcmen

die erop lrunnen wijzen,dat het balletje begint te deformeren:

l)fonocardiografisch:het kleiner worden van de verhouding tussen

de aortaopeningstoon (AO) en de aortasluitingstoon (Ae); deze verhou

ding kan worden bepaald uit het fonocardiogram opgenomen op de twee

de interkostale ruimte rechts.

2) een hemolytische anemie.

3)een diastolisch geruis in de vierde interkostale ruimte links o

Deze symptomen ontstaan reeds lang voordat de insufficientie helnodyna

misch belangrijk wordtoHemolytische anemie in kombinatie met een

diastolisch geruis ter hoogte van het aorta-ostium is echter niet

bewijzend voor een lekl:age door de prothese;een lekkage langs de klep

veroorza~(t dezelfde verschijnselen.Door voortdurende rotatie van de

misvormde bal in de kooi kan de diastolische souffle in het eerste

geval echter een wisselend karakter hebbeno ..........• '

Verder wordt in dit artikel een patient

beschreven bij wie in 1965 met succes een Starr-Edwards aortaklep

prothese werd geimplanteerdoNa drie jaar ontstond een hemolytische

anemie in kombinatie met een diastolische souffleoDe verhouding AO!AC

was kleiner geworden dan 1/6 o Na de operatie,waarbij de gedestrueerde

bal werd vervangen door een nieuwe, bleek de diastolische souffle te

zijn verdwenen en de verhouding AO/AC was veel groter geworden dan

0,5 en was zelfs gelijk aan 10



21

2.2" J .C.!Iylen e.a. iPhono~_a.~diographicIJ1-~.£.n~si~()L

Aortic BaJ}. Vari~ce "Circulation, volume XXXVIII,

July 1968,pag,,90 t~()1.. (Ii t.5)

Het doordringen van vetachtige bestand

delen uit het bloed in bet silastic balletje van het model 1000 van de

Starr-Edwards aortaklepprothese veroorzaakt vormveranderincen van het

balletje en kan een plotselinge ddod ten gevolge hebben"Bij 12 patienten

werd tijdens de operatie een deformatie van het baLLetje van de pro these

vastgesteld.Voor en na de operatie was van deze patienten het fonocar

diogram opgenomen op de plaats 2R o De maximale uitslag van de aorta

openings to on en van de aortasluitingstoon werd gemeten in millimeters

en vervolgens werd het gemiddelde van de verhouding AO/AC bepaald

over tien hartslagen.Nu bleek bij tien van deze twaalf patienten,waar

van het baIletje deformatie vertoonde,deze verhouding AO/AC kleiner

dan 0,5 te zijn.Bij 30 van de 31 patienten zonder deformatie van het

balletje was de verhouding AO/AC groter dan 0,5 en bij 27 van deze 31

patienten zelfs groter dan 0,7.5 Patienten met baldeformatie werden

geopereerd en kreGen een nieuwe protheseina de operatie bleek de ver

houding AO/AC bij hen weer groter dan 0,7 te zijn.In onderstaande

figuren is het fonocardiogram van e~n patient te zien van v66r de

operatie en na de operatie.(fig.2.2.-1 en 2.2.-2)

2nd
RICS

Apn ~ .•

ECG I O.lhee I

Co,otld~_ ~..
A A
0 C

lndRICS~ t"
I
iii

Apu f-4 ~..

~.A Al , 0.5 lee

r

Fig.2.2.-1:Het fonocardio

gram v66r de ope

ratie (AO <AC).

Fig.2.2.-2:Het fonocardiogram

na de operatie.

(AO> AC).
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2.3. ~~CQ~Ylen;nurabi~~~ofprosthet~~ heart valves.

~erican Heart Journal,volume 81, EE.3 march

1971, pag.299 tim 303. (lit Q6)

In dit artikel wordt eerst uiteengezet wat

men onder 'ball variance' verstaat:het mechanisch niet meer functio

neren van de klep ten gevolge van fysische en chemische veranderincen

in het silas tic ba1letje.Men heeft v8stgesteld dat bij baldeformatie

de intensiteit van de aortaopeningstoon kleiner wordt t.o.v. de inten

siteit van de aortasluitingstoon:de verhoudmng Ao/AC is bij baldefor

matie k1einer dan 0,5 .Tevens konkludeerde men dat bij 'ball variance'

de aortaopeningstoon laagfrekwenter is dan normaal het geval is bij de

Starr-Edwards aort~~lepprothasenQnitverdwijnen van de hoge frekwentie

komponenten uit de aortaopeningstoon is karakteristiek voor baldefor

matie. en wordt vastgesteld met behulp van spectrografieQAls oorzaak

van de baldeformatie beschouwt men de infiltratie van de lipide stof

fen uit het bloed in het balletje,ten gevolge waarvan de elasticiteit

vermindert en de structurele opbouw wordt vernietigd.

2 Q49 JQC!Hy1en;Souna Spectrographic Diagnosis of

Aortic Ball VarianceoCircu1ation,vo1ume

XXXIX,June 1969,pago849 tim W?8. (Ii to 7)

In deze publikatie ( van de hand v~~

dezelfde auteur als de twee vorige publikaties;ook in het artikel in

het Ned.T.Geneesk. wordt verwezen naur Hylen.Waarschijnlijk handelt

het steeds om dezelfde patienten die baldeformatie vertonen en wier

fonpcardiogram onderzocht wordt.)konkludeert men dat bij 12 patien

ten,waarvan tijdens de operatie is gebleken dat hun aortaklepprothesen

ba1deformatie vertoonden,de hoge fre1Gventies van de aortaopeningstoom

wareh verdwenen,terwijl bij 11 van deze 12 patien~en de hoogst voor

komende frel~entie 1300 Hz was.Het signaal waaruit dit werd gekonklu

deerd was opgenomen op de plaats 2R op de borstwandoDaarentegen lag bij
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24 van de 25 patienten,die geen baldeformatie hadden, de hoogste

frekwentie ver boven de 1300 Hz.(fig.2.4.-1 en fig o 2.4.-2)

zdoo
\,)

'"'",
'"~
\,)

~
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A , A
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............. 12db .,;
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Fig.2.4.-1:Normaal spectrogram van een goed werkende

Starr-Edwards aortaklepprothese.

2000
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Fig.2.4.-2:Spectrogram van een Starr-Edwarda aortaklep

prothese welke baldeformatie vertoont.
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Dit verdwijnen van de hogere frekwenties wordt bepaald aan de hand van

het spectrogram: hierin is de horizontale as de tijdas en op de vertikale

as wordt de frekwentie uitgezet;de intensiteit wordt in stap1)en van 6 dB

aan gegeven door middel van zwart-wit gradatie Q

2.5. Konklusies.

Uit deze literatuuroverzichten blijkt

dat baldeformatie op twee los van elkaar staande man:Leren kan worden gekon

stateerd:

1) het kleiner worden van de amplitude van de aortaopeninc,stocn

ten opzichte van de amplitude van de aortasluitingstoon in het

fonocardiogram;

2) het verdwijnen van de hoge frekwenties uit de aortaopeni.ngs

toan in het spectrogramg

Ret optreden vrol een diastolische souffle die een wissel~nd kar~Jcter

heeft,kan ook duiden op baldeformatie.

Over de plaatsen op de borstwand waar

het fonocardiogram moet worden opgenamen,is men het niet eens. Dit is ecllier

weI van belang daar de verhouding AO/AC op verschillende plaatsen op Qe

borstwand een andere waarde heeftgSommige auteurs nemen de plaats 2R op

de borstwand,andere de plaats 4L,aangezien op deze plasts ook de diasto

lische souffle het duidelijkst te konstateren is em men da...'1. met behulp

van ~~n signaal de verhouding AO/AC kan bepalen en kan zien of er een

diastolische souffle aan wezig isQOok wordt nergens vermeldt welk fono

signaal wordt gebruikt: het ongefilterde of het gefilterde fonosignaal

en indien dit laatste wordt genomen,welk gefilterd signaal.
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Dr~A.Eijge1aar,die meewerkte aan de pub1i

katie in het Ned.TgGeneesk.dee1de mee dat men voar de bepa1ing van de

verhouding AO/AC het beste gebruik kon maken van het 140 Hz gefi1terde

fonosignaa1,dat opgenomen was op de p1aats 4L op de borstwand e

Aangezien dr.FeG.Sch1esinger, cardio1oog in het Academisch Ziekenhuis

te Leiden,deze1fde mening was teegedaan,is besloten dit signaa1,

opgenomen op de p1aats 4L op de borstwand en gefi1terd door een 140 Hz

hoogdoor1a:ltfi1 ter, op te nemen om de verhouding AO/AC te bepalen en de

de amplitude van de aortaopeningstoon en de aortasluitingstoon in

millimeters te meten door de tota1e uitslag (zo~c1 positief 3.1~

negatief) te bepa1en e
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Hoofd~tuk.-l. Het opnemen van de fonoeardiogramnlen en

de resultaten ervan.

3.1. Het opn~men van d~~onoeardiogrammen.

Een eerste vereiste om te lDLnnen voldoen

aan de gestelde opdracht - tracht een manier te vinden om vroegtijdig

de deformatie van het balletje van de Starr-Edwards aortaklepprothese

vast te stellen - is het verzamelen van fonocardiogrromnen van patienten

met en zonder deformatie van de aortaklepprothese.Daartoe werd besloten

om in samenwerking met d~ F.G.Schlesinger van het Aeademiseh Ziekenhuis

te Leiden van zoveel mogelijk patienten het fonoeardiogram op de tape

recorder op te nemen.

In het Academiseh Ziekenhuis te l,eiden

besehikte men over de apparatuur zoals getekend in fig.l.3.-2.Als mikro

foon werd een Hellige kontaktmikrofoon gebruikt.Deze mikrofoon werd

tijdens de opname achtereenvolgens op de al eerder vermelde 7 plaatsen

op de borstwand gezet: 2R,4R~2L,3L,4L,Erb en punt. In fig.3.1.-1 is het

schema van versterkers en filters getekend. Als filters werden de

Maass-Weber filters gebruikt.Direkt v66r de uitgang naar de eardioGraaf

werden de spanningen afgetakt die,na weer versterkt te worden,naar de

taperecorder werden geleid. Een gelukkige bijkomstigheid was dat zowe1

het Academiseh Ziekenhuis Leiden als de Teehnische Hogesehool Eindhoven

de beschikking hadden over dezelfde taperecorder,n.l. de Ampex FR 1300,

zodat de tapes met de fonoeardiogr~~en zonder meer gebruikt konden

worden. Bij de opname in het Academisch Ziekenhuis kon maar een beperkte

keuze worden gemaakt uit de gefilterde signalen.(fig.3.1.-1)Er moest

n.l. gekozen worden tussen het ongefileerde signaal en het 75 Hz gefi1

terde signaa1,en tussen het 140 Hz en het 250 Hz gefilterde signaal.

Aangezien van de opgenomen fonoe ardiogranunen de verhouding AO/AC mcest

worden bepaald ,moest het 140 Hz gefi.1 terde signaal zeker genomen worden.

Verder werd het ongefil terde signac',l gekozen.Naast de versehil1ende

afleidingen van het fonoeardiogram werd ook het elektroeardiogram op

genomen en een coderingssignaal.
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mikrof'oo rv
rv 75 Hz

ilterd

OHz

Hz

• ..---------------1......------,
codering

Fig.3.1.-1:Schema van versterkers en filters

voor de opname van de verschillen

de signalen:fono- en elektrocardio

gram en codering.

regelbar

versterke

taperecorder

Op vijf kanalen van de taperecorder worden dus de volgende vijf signalen

opgenomen: kanaal I het elektrocardiogram

kanaal II het 140 Hz gefilterde fonocardiogram

kanaal III: het ongefilterde fonocardiogram

kanaal IV het 35 Hz gefilterde fonocardiogram

kanaal V het coderingssignaal

Dit coderingssignaal is noodzakelijk daar de opnamen steeds doorlopen

om in- en uitschakelverschijnselen van de recorder in het fonocardio

gram te voorkomen.Maar alleen die delen van het fonocardiogram worden

bekeken waarbij de patient uitademt en dan niet meer inademt.A~~gezien

de meeste patienten dit maar zes of zeven hartslagen volhouden,zijn de

opnamen die gebruikt kunnen worden maar van vrij korte duur. Deze

stukken worden in het coderingssignaal aangegeven door een positiev0

puls;deze positieve puIs duurt zolang als de patient niet ademt.Om een

onderscheid te kunnen maken tussen de cardiogrammen van verschillende
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patienten die achter elkaar op de tape staan,wordt bij de aanvang van

het fonocardiogram van iedere patient op het coderingsspoor een

negatieve puIs gegevenoHet coderingsspoor voor een patient ziet er dan

als voIgt uit: (fig.3.1.-2)

Figo3.1.-2: Ret coderingsspoor van ~~n patient.

In verband met de korte duur van de ter beschikking staande signalen

werd van sommige patienten het fonocardiogram meerdere malen op dezelf

de plaats opgenomen,zodat dan de gegevens over ongeveer 20 hartcycli

konden worden verkregen.Dit werd voornamelijk ge.daan met de plaatsen

4L en 2R. De snelheid waarmee werd opgenomen op de taperecorder,was
3 .3'4 lop.so
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3.28 De resultaten van d~~.

Het 140 Hz gefilterde fonocardiogram,

opgenomen op de viorde interkostale ruimte links, wordt nu voor aIle

patienten rechtstreeks van de taperecorder geregistreerd via eon schrij

ver, een Siemens-Oscillomink;bijna alle fonocardiogrammen zijn geschre

ven met een snelheid van 50 mrn/sec.Uit deze fonocardiogrammen bepalen we

per patient de verhouding tussen de amplitude van de aortaopeningstoon

en de amplitude van de aortasluitingstoon,gemiddeld over ongeveer 8

hartslagen.(fig.3.2.-1)

AO AC AO AC AO AC AO AC

Ie 2e 3e 4e l'lo.rtcyclus

Fig.3.2.-1:Het 140 Hz gefilterde fonocardiogram opgenomen

op de plaats 4L van een patient met eon Starr

Edwards aortaklepprothese.(schrijfsnelheid:

50 mm/sec.)

verme • maximale uitslag in rom.
hartcyclus AO AC AO/AC

Ie 21,5 23 0,94

2e 26,5 25 1,06

3e 27 23 1,17

4e 27 23 1,17

In deze figuur staan vier hartcycli afgebeeld.Van iedere hartcyc1us

bepalen we de maximale amplitude -dus zowel de positieve uitslag als de

negatieve uitslag - van het komplex van trillingen waaruit de aorta

openingstoon bestaat en eveneens VOor de aortasluitingstoon.

Van het fonocardiogram in fig.3.2.-1 staan de verschi11ende waarden in

tabe13.2./1 Id

Tabel 302./1:De waarden AO/AC behorende bij fig~3.2.-1



30

Uit deze vier waarden vQor de verhouding AO/AC bepalen we de gemiddelde

waarde;deze bedraagt dus voar het fonocardiogram uit fig .. 3.2 .. -1: 1,08.

De gemiddelde waarde van de verhouding AO/AC is voor verschillende

patienten weergegeven in tabel 3.2./2 (de nummers van de patienten

korresponderen met de volgorde van opname).

patient nr. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

verh.AO/AC 0,99 0,93 0,91 0,90 0,98 0,96 0,95 0,96 1,01 1,05 1,01

Tabel 3.2./2: De gemiddelde waarde van de verhouding AO/AC voor

de verschillende patienten,bepaald uit het 140 Hz

gefilterde fonocardiogram,opgenomen op de plaats

4L op de borstwand Q

Nemen we de waarde 0,5 als grenswaarde aan voor het optreden van bal

deformatie,dan kunnen we hieruit konkluderen dat aIle kleppen nog goed

funktioneren en geen baldeformatie vertonen;immers aIle verhoudingen

AO/AC zijn veel groter dan 0,5.0ok de diagnose van de artsen luidt dat

deze kleppen geen baldeformatie vertonen.

Bij emkele patienten ontstaat echter na de

aortasluitingstoon een diastolisch geruis in het fonocardiogram,opgena

men op de vierde interkostale ruimte links.Om deze geruisen zichtbaar

te maken moet de gevoeligheid van de schrijver wel worden opgevoerd;

de souffle is dan te zien maar de amplitude van de be ide tonen vallen

nu buiten het maximale bereik van de schrijver (fig.3.2.-2) •

..... ,\ -t ...
Fig .. 3.2.-2:Het fonocardiogram van enkele patienten

vertoont een diastolische souffle.
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Uit de diagnose van de artsen m.bot o deze patienten blijkt dat er

weI aanwijzingen bestaan voar lekkages langs de klep,maar dat er geen

ball variance aanwezig is o

Aangezien in enkele publikaties als plaats

van opname op de borstwand niet de vierde interkostale ruimte links,

maar de tweede interkostale ruimte rechts wordt genoemd,wordt van aIle

patienten ook nog de verhouding AO/AC bepaald uit het fonocardiogram

opgenomen op deze plaatsoln tabel 30 2 0 /3 staa~ de eemiddelde waarde

van de verhouding AO/AC voor dezelfde patienten vermeld.

patient nr. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

verh."AO/AC 1,00 1,05 0,96 0,99 0,95 1,03 1,01 1,01 1,04 1,07 1,02

Tabel 3.2./3: De verhouding AO/AC voar dezelfde patienten,

bepaald uit het 140 Hz gefilterde fonocardiogram,

opgenomen op de plaats 2R op de borstwand.

Ook hieruit voIgt een verhouding voar AO/AC die voer aIle patienten

groter is dan 0,5 en zelfs in de buurt van 1,0 ligt.

Naar aanleiding van de publikaties kunnen

we besluiten dat,aangezien voar aIle patienten waarvan het fonocardiogram

is opgenomen op de taperecorder, de verhouding AO/AC groter is dan 0,5

_ zelfs groter dan 0,9 -,bij geen van deze patienten baldeformatie aan

wezig is.Dit wordt nog gestaafd ddor de diagnose van de artsen.

Om nu de geluiden ,zowel van nog intakt zijnde kleppen als van kleppen

waarvan de balletjes gedeformeerd zijn,ter beschiking te hebben, wordt

besloten een proefopstelling te bouwen g
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Hoofdstuk 4. De proefopstelling.

4.l.Het o.twerp van de opstelling.

Aangezien we niet de beschi~cing hebben

over het fonocardiogram van een patient waarvan de aortaklepprothese

baldeformatie vertoont,wordt nu overgegaan tot het ontwerpen van een

proefopstelling.ln deze proefopstelling dient een wisselende flow

gecre~rd te worden waardoor de klep telkens open en dicht gaat.

Verder moet het mogelijk zijn in deze opstelling kunstkleppen te ver

wisselen zonder dat dit al te veel tijd in beslag neemt. Met behulp

van een kontaktmikrofoon nemen we dan het geluid datdaze klep produ

ceert op.Na versterking en filtering ontstaat dan het'~onocardiogram"

van deze kunstklep in de opstelling.Ook hier maken we gebruik van de

al eerder genoemde registratiemiddelen.ln fig.4.l.-l is een schema

van de opstelling weergegeven.

pomp

mILk:rofoon

kunstklep

Fig.4.lo-l: Schema van de proefopstelling.

naar de
opnameapp atuur
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In fig.4.l.-l bevindt zich links een pomp

waarvan het ene uiteinde steeds de perskant en ~et andere steeds de

zUigkant is.In het midden bevindt zich de kommutator;dit is een cilin

der die in de mantel vier gaten heeft,die opderling op gelijke afstan

den liggen.Op twee tegenover elkaar liggende openingen is de pomp aan

gesloten,op de twee andere openingen is een perspex buia aangesloten

waarin de klep kan worden gemonteerd.In de kommutator bevindt zich

een rotor die met variabele snelheid kan ronddraaien.

Deze kommutator zet de kontinue st~oam die de. pomp levert om in een

wisselende stroom.Immers staat de rotor in de getekende stand en is

de zuig- en perskant van de pomp in de richting zoals in de tekening

is aangegeven,dan zal ten gevolge van het zuigen aan de ene kant en

het persen aan de andere kant de klep dichtslaan.Draaien we de rotor

450 verder dan is de situatie net omgekeerd en zal de klep opengaan••

Laten we nu de rotor 40 omwentelingen per minuut maken,dan zal de

klep 80 keer per minuut open en dicht slaanJdit is dan ongeveer gelijk

aan het hartritme.Bij het eerate ontwerp van de kommutator zijn de
oopeningen onder hoeken van 90 ten opzichte van elkaar gemaakt,zodat

we zouden verwachten dat de klep even lang dicht als open is.In een

normaal werkend hart echter is de aortaklep langer dicht dan open.

Willen we dit ook in onze proefopstelling bereiken,dan verdraaien we

twee openingen over 30° zodat de verhouding tussen open en dicht

gelijk wordt aan de verhouding tussen systole en diastole :1/3 : 2/3
- ~- -~~- (fig.4.1.-2)

Fig.4.1.-2:Het verdraaien

van de klepaansluitingen
oover 30 ..
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Het blijkt dat dit niet voldoet.lmmers (fige4.1.-2) staat de pomp

zodanig dat,als de rotor gat A passeert de klep open moet gaan en

b:Lj B moet dicht gaan,dan blijkt it}. de praktijk dat inderdaad de klep

bij A opengaat,meteen ala de rotor A is gepasseerd.Maar de klep sluit

niet meteen als de rotor voorbij B gaat:de klep sluit pas als de rotor

bij C is.Blijkbaar is meer tijd nodig om druk op te bouwen om de klep

te sluiten dan om de klep te openeneln het fonocardiogram liggen de

openingstoon en de sluitingstoon nog ongeveer even ver van elkaar

(fig.4.1.-3).

Fig.4.1.-3:0ndanks het verdraaien van de klep

aansluitingen is de duur van de systole

en diastole vrijwel gelijk.

Draaien we de pomprichting om,zodat theoretisch de klep moet aluiten

ala de rotor bij A is en bij B moet opengaan,dan blijkt dat de klep

niet sluit ala de rotor bij A is, maar pas bij D (fig.4.le-2),dus iets

later,wel gaat de klep meteen open als de rotor voorbij B is.

Hieruit blijkt dUs weer dat er meer tijd nodig is om druk op te bouwen

om de klep dicht te drukken dan om hem te openen.ln het laatste geval

volgen de s~uitings- en openingstonen elkaar weI snel op,maar de ver

houdingen liggen net verkeerd omeDat er meer tijd nodig is om druk op

te bouwen om de klep dicht te drukken is weI te verklaren.Staat de

klep immers open en moet hij dicht gedrukt worden,dan zal de eerste

vloeistof er nog langs kunnen stromen en pas na enige tijd is deflow

zo groot dat het balletja in de klepzitting wordt gedrukt.Bij het

opengaan van de klep is dit niet het geval:de vloeistof kan nu niet

om het balletje heen stromen,maar drukt het balletje uit de klep

zitting weg naar de top van de kooi.In fig.4.1.-4 staat een fonocar

diogram afgebeeld waarbij de sluitings- en openingstonen elkaar snel
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opvolgen,maar de verhoudingen net verkeerd om liggen:de systole duurt

langer dan de diastole.

Fig.4.l.-4:De tonen volgen elkaar snel op,maar de 'systole

duurt langer dan de diastole in het geval dat

we de pomprichting omkeren.

Indien we de hoek tussen de kommutatoropeningen voor de pompaansluiting

en klepaansluiting geen 600 maar 400 maken,dan ontstaat een fonocar

diogram dat,wat tijdverhoudingen betreft tussen diastole en systole,

het meest lijkt op het fonocardiogram van een patient met een Starr

Edwards aoDtaklepprothese.Een voorbeeld van zo'n fonocardiogram staat

in fig.4olo-5.

Fig.4.l.-5:Het fonocardiogram indien de hoek tussen pomp-

en klepaansluiting 400 is;het korte interval

tussen de openings- en sluitingstoon is de systole,

het andere interval is de diastole.

De klephouder bestaat uit twee steunen waarop een perspex buis rust;

in deze buis kan zeer gemakkelijk een klep worden gemonteerd.Het sys

teem wordt geheel met water gevuld en op druk gebracht.Een systeem

van aan- en afvoerslangen,kranen en ventielen maakt het mogelijk dat
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het vullen van het systeem gemakkelijk kan gebeuren en de lueht uit

het systeem kan ontsnappen.De kontaktmikrofoon kan het beste op

ongeveer 40 em. van de klep geplaatst worden aangezien het fonoeardio

gram dat we opnemen,indien de mikrofoon op de perspex buis staatt veel

minder lijkt op het fonoeardiogram van een patient dan wanneer de mikro

foon tegen de plastic slang wordt gedrukttdie de klephouder verbindt

met de kommutator Q De afstand tussen mikrofoon en kommutator is vrij

groot n.l. respeetievelijk 250 em. en 380 em. zodat de trillingen van

de kommutator en de pomp geen invloed hebben op het fonoeardioeram.

Verder bevinden zieh de mi~ofoon en de klep op een geisoleerde tafel t
ook wwer om zoveel mogelijk trillingen van buitenaf tegen te gaan.

4.2. De verweE~inB.... van_de opgenomen signalen.

De geluiden van de kunstklep worden met

een Atlas kontaktmikrofoon opgenomen en verwerkt zoals aangegeven in

fig.4.2.-I.

v

VI

IV

I VII

VIII IX

Fig.4 Q 2.-I:Sehema van de verwerking van de opgenomen signalen.
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Verklaring van de in fig.4.2.-1 gebruikte cijfers:

I klephouder; IV versterker; VII schrijver;

II mikrofoon; V oscilloskoop;

III hoogdoorlaatfilter; VI taperecorder;

VIII versterker

IX luidspreker;

Als filter wordt een Krohn-Rite filter gebruikt,model 3202R gDit is een

hoogdoorlaatfilter met instelbare afsnijfrekwenties;om de verwerking van

de opgenomen signalen zoveel mogelijk te laten overeenkomen met de verwer

king zoals die geschiedde in het Academisch Ziekenhuis,werden als afsnij

frekwentie gekozen: 35,140 en 250 HzgDeze afsnijfrekwenties zijn de fre

kwenties waarbij het 3 dB punt is gelegen;de steilheid van het filter is

24 dB/okt.De filtering is echter niet helemaal hetzelfde omdat de afsnij

frekwentie en de 'nenn'-frekwentie niet hetzelfde gedefinieerd zijn.Maar

de invloed hiervan zal niet zo groot zijn;ook de filterwerking van de borst

wand is achterwege geblevengDe versterker is een Philipsversterker PM 5170,

zowel versterker IV als versterker VIII.Als schrijver en taperecorder wor

den de al eerder vermelde respectievelijk Siemens-Oscillomink schrijver en

Ampex FR 1300 recorder gebruikt.De snelheid waarmee op de taperecorder wordt

opgenomen is 3i i.p.s.ln fig. 4.2.-3 is weergegeven het 35,140 en 250 Hz

gefilterde fonocardiogram,opgenomen van de proefopstelling.

.r IPI, ~f¥! """"'--111l1W"1''''''-l:lll''! He t 35Hz gefi1 terde
rr......-----..,....."'!",.'e-,.""-1 If ~ , ...

fonocardiogram g

"

Het 140 Hz gefilterde

, fonocardiogram.------J ..
J . J.

I

H'1; t t l • t

Het 250 Hz gefilterde

to • , t" -",""" ." -+----t------...,'------ fonocardiogram
g

Fig.4.2.-3:Het gefilterde fonocardiogram opgenomen van

de proefopstelling.
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Op de paginals 39 en 40 zijn foto's

afgebeeld,die gemaakt zijn van de proefopstel~ing;de proefopstelling

diende als demonstratieopstelling bij gelegenheid van de vijftiende

Dies Natalis van de Technische Hogeschool Eindhoven.Op de foto op page

39 ziet men de zwarte klephouder met daarin de perspex buis.Bij de

witte pijl zit de klep gemonteerd in de klephouder.'Tijdens de demonstra

tieopstelling was de mikrofoon weI op de perspex buis geplaatst;tijdens

de metingen werd hij tegen de plastic slang geplaatst.De volgende foto

geeft een overzicht van de gehele opstelling.Limks bevindt zich de

kommutator:in het Witte kastje bevindt zich de motor die de rotor

aandrijftoOp het witte kastje staat de eigenlijke kommutator: de

cylinder met de rotor en de vier slangen.De pomp is op deze foto niet

te zien.ln het midden zien we weer de klephouder en de mikrofoon.

Rechts bevindt zich de schrijver.
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Hoofdstuk 5. De resultaten van de .ex:perimenten uitgevoerd

aan de proef~pstellingo

5.1. De fonocardiografisehe gevolgen van baldeformatie o

Uit verschillende foto's van gedeformeerde

balletjes van de Starr-Edwards aortaklepprothese (fig o 1.4.-2) kan

men zien dat een veel voorkomende deformatie een scheur of sleuf in

het balletje is.Om dit na te bootsen werd van een klep het balletje

systematisch gedeformeerd.Eerst werden er twee evenwijdige sleuven

in gekerfd,op een onderlinge afstand van 1800 met een lengte van

6 A 7 mm. en een diepte van i'A 3 mm.Dit balletje met het bijbehorend

kooitje wordt in de klephouder gemonteerd.Het 140 Hz gefilterde fono

cardiogram dat hiervan is opgenomen staat in fig.5.1.-1.

t
sluitingstoon ~ Slu~tingstoon

openingstoon
~ SlU~ingstoon

openingstoon openingstoon

Fig.5.1.-1:Het 140 Hz gefilterde fonocardiogram van

een gedeformeerd balletje.

In deze figuur kunnen we duidelijk de openingsyen sluitingstonen

zien;bij het opengaan van de klep treden meer slagen op:het balletje

trilt dan in de top van de kooioDaarentegen geeft het dichtslaan van de

klep slechts ~tSn luide klap.Valt het balletje nu bij het dichtgaan

zodanig in de klepzitting dat het water kan terugstromen via een van

de gema~~te sleuven,dan treedt ten gevolge van dit terugstromen een

geruis oPJdat te zien is in fig.5.1.-1.
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Bet water wordt dan n.l. met een bewaalde druk door deze nauwe sleuf

geperst,Doorhet voortdurende roteren van het balletje kan bij de

volgendeslag het balletje zodanig in de zitting vallen dat net geen

sleuf langs de klepzitting ligt en de ,klep niet lekt.ln het fono

cardiogram is dan geen geruis te zien.Het al dan niet lekken van de

klep kunnen we konstateren door rode imkt in het water te spuiten.

Fig.5.1.-2 tracht ae·'twee situ~ties aanschouwelijk voor te stellen:

valt het balletje in de klepzitting zoals getekend in de linker

figuur,dan tree~t een geruis op in het fonocardiogram.Dit treedt niet

op indien het balletje niet met de sleuf op de klepzitting valt maar

bijvoorbeeld zoals getekend in de rechter figuuro

Fig.5.1.-2:In de linker situatie zal de klep lek}cen en een

geruis veroorzaken in het fonocardiogram,in de

rechter situatie niet o

We gaan het balletje nu verder deformeren;steeds mecr sleuven worden

erin gemaaktoDe kans dat het balletje net zo in de klepzitting valt

dat er geen lek optreedt,wordt steeds kleiner door het grote aantal

sleuven.ln het fonocardiogram worden de diastolische intervallen

waar geen geruis optreedt,steeds zeldzamer.Dit geruis treedt bij aIle

drie de gefilterde fonosignalen Ope



43

Deze ruis treedt dus op ten gevolge van

baldeformatie.Nu is tijdens het steeds verder gaande stadium van bal

deformatie ook voortdurend de verhouding tussen de amplitude van de

openingstoon en de sluitingstoon gemeten van het 140 Hz gefilterd fono

cardiogram op dezelfde manier als bij de patienten de verhouding

AO/AC is bepaald.Het proces van deformatie van ~~n balletje van de

Starr-Edwards aortaklepprothese is als volgt: eerst worden er twee

sleuven aangebracht,vervolgens vier en daarna zes sleuven.Tenslotte

worden naast de zes sleuven nog drie gaten geboord in het balletje.

( ten gevolge van de elasticiteit van het balJetje blijven dit geen

gaten).In het laatste stadium wordt het balletje verder gedefor

meerd.In alle toestanden van deformatie worden 30 slagen opgenomen

en gefilterd door een 35 Hz, 140 Hz en 250 Hz hoogdoorlaatfilter.

Van het 140 Hz gefilterde signaalwordt over 30 slagen zowel de

amplitude van de openingstoon als van de sluitingstoon ~emeten in

mm. en vervolgens wordt per slag de verhouding tussen beide ampli

tudes bepaald;daarna wordt de gemiddelde waarde van AO/AC bepaald

over deze 30 slagenoVan het balletje waarin slechts twee sleuven

zijn gemaakt,blijkt de verhouding tussen openingstoon en sluitings

toon - gemakshalve ook AO/AC genoemd - 0,54 te zijn.Bij vier

sleuven is deze verhouding 0,44 en bij zes sleuven 0,32.

Zijn er naast de zes sleuven nog drie gatmn in het balletje aangebracht

dan wordt de verhouding AO/AC 0,23 en bij verdere deformatie 0,16.

In fig.5.1.-3 is het 140 Hz gefilterde fonocardiogram te zien van een

klep,waarbij twee sleuven in het balletje zijn gemaakt, en in fig.

5.1.-4 het zelfde signaal,waarbij echter zes slel1ven en drie gaten

in het balletje zijn aangebracht. Duidelijk is het verschil in verhou

ding in beide gevallen te zien tus~en~Plitudes van de openings-

toon en de sluitingstoon. de
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Fig.5.1.-3: Ret 140 Hz gefilterde fonocardiogram van een klep

waarbij twee sleuven in het balletje zijn gekerfd.

" 1 ..rp
. .. • I,

f ,.. ,

Fig.5.1.-4: Ret 140 Hz gefilterde fonocardiogram van een klep

waarvij zes sleuven in het balletje zijn cekerfd

en drie gaten door het balletje zijn geboord.

In fig.5.1.-5 wordt een overzicht gegeven van de vermindering van de

verhouding AO/AC tijdens het proces van deformatie.

O.

AO/AC
0.5 0

i 0.4 0

0.3 0

0.2 <:) Fig.5.1.-5

0
0.1

geen
deformatie

sterke
deformatie
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Van andere kleppen die al sterk gedeformeerd waren volgens boven

staande manier, is de verhouding AO/AC 0,19 en 0,15 .Van ~en klep

die nog volledig intakt is, bedraagt de verhouding 0,56 •

Hieruit mogen we konkluderen dat bij steeds verder gaande baldefor-

matie de verhouding AO/AC daalt·,en dat de grenswaarde die bij patienten

0,5 blijkt te z1jn volgens de literatuuropgaven,voor deze proefopstelling

aanzienl1jk lager komt te liggen.

Behalve deze willekeurig gevormde sleuven

in het balletje is een veel voorkomende deformatie het steeds groter

worden van het balletje met aIle gevolgen van dienoNormaal is de

diameter van het balletje zodanig dat het balletje vrij kan bewegen

in het kooitje.Indien de diameter van het balletje een bepaolde waarde

overschrijdt,dan zal het balletje het kooitje gaan raken en niet meer

kunnen roteren,maar steeds in dezelfde stand op en neer bewegen.

Neemt de diameter van het balletje nog verder toe dan zulJ.en ten gevoly

ge van het voortdurende schuren van het balletje langs de drie steunen

van het kooitje,in het balletje drie sleuven ontstaan (fig.5.l.-6)

Fig.5.l.-6: Links een normale bal

van een Starr-Edwards aortaprothe

se;rechts een ba&letje met drie

sleuven.

Het balletje beweegt alleen nog maar op en neer via deze drie sleuven.

Deze vorm van deformatie is nagebootst doo~ in een kocitje het balle

tje van een andere klep te stoppen;het balletje had een zodanige dia

meter dat het in deze kooi helemaal niet kon bewegen.Door nu drie

inkepingen te maken in het balletje (fig.5.1.-6),kon het nu weI bewe

gen,zij het aIleen via deze drie sleuven,die zo waren gemaakt dat

de steunen van de kooi precies hierin vielen.

Reeds eerder is gewezen op het trillen van het balletje in de top van

de kooi.Dit wordt tijdens auskultatie ooR door de artsen gekonstateerd.
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In tegenstelling tot de enkele klap die men hoort bij het dichtgaan

van de klep,hoort men bij het opengaan meerdere trillingen.Wel heeft

dit verschijnsel een wisselend karakter:de ene keer vertoont de ope

ningstoon meer trillingen dan de andere keer.De oorzaak hiervan ligt

in het feit dat het balletje ~f in ~~n keer in de top van de koei

wordt gedrukt ~f dat het eerst een steun raakt en daarna pas door de

vloeistof wordt meegesleurd naar de top van de koei.In fig~5.1~-7

is het trillen van een balletje met een normale diameter goed te

zien.

1~ sJtingstoon 1sluitngstoon
openingstoon openingstoon

sluitingstoon
openingstoon

Fig.5.1.-7: Duidelijk zijn de trilJ_ingen van de

openingstonen te zien.

Nu plaateen we de klep in de klephouder waarvan het balletje aIleen

via de drie sleuven kan bewegen.Het balletje bereikt nu telkens in

~~n slag de top van de kooi en de openingstoon bestaat nu,evenals

de sluitingstoon, slechts uit ~~n trilling.(fig~5~1.-8)

~
sluitingstoon

openingstoon

,

Jr SlUit~gstoon
openingstoon

I'

sluitingstoon
openingstoon

Fige 5 .1.-8: Het aantal trillingen van de openingstoon i8 verminderd

ten gevolge van de te grote diameter Vffil de bal.
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Het reduceren van het aantal trillingen van de openingstoon tot ~~n

trilling ten gevolge van het groter worden van de diameter van het

balletje,is bij veel experimenten gekonstateerd.

5.2 0 De fopocardiografische gevolgen van de

veranderingen aan de ~ooi.

In de vorige paragraaf zijn uitsluitend

baldeformaties ter sprake gekomen.Nu laten we het balletje intakt

en gaan veranderingen in het kooitje aanbrengen.Om een lek van het

balletje te simuleren worden in de klepzitting draadjes gelegd zodat

het balletje er niet meer precies in past en de klep dUs lekt.

Indien de draadjes te dik worden genomen ( ongeveer 1,5 mm.diameter),

ontstaat een zeer grote lek.De gevolgen van deze lek zijn echter niet

(zoals de diastolische souffle in 5.1.) fonocardiografisch te zien.

Om nu een kleinere lek te cre~ren wordt een dunne draad ( 0,1 mm

diameter) om de klepzitting heen gelegd.Nu kan vrijwel geen lek vast

gesteld worden,aangezien het balletje ten gevolge van zijn elsticiteit

als het ware om de draadjes heen wordt gedrukt.

Ondanks het feit dat er fonocardiografisch

geen geruis te zien is, treedt er weI e8n verandering op in het fono

cardiogram,n.l. in de amplitudeverho~dingenvan de harttonen.

In figo 5.2.-1 is het fonocardiogram te zien van een norma[~.l werkende

klep,in fig. 5.2 0 -2 is het fonocardiogram van een klep te zien,waarbij

draadjes in de klepzitting zijn gelegd.

Fig 0 5.2.-1: Het 140 Hz gefilterde fonocardiogram van een

normaal werkende klep.
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Fig.5.2.-2:lIet 140 Hz gefilterde fonocardiogram van een

klep waar draadjes in de klepzitting zijn gelegd.

Omdat het ball-etje bij het dichtgaan slechts gedeeltelj.jk op de ldepzit

ting valt en gedeeltelijk op de draadjes die op de klepzitting ligc~n,

wordt de klap als het ware gebroken;de amplitude van de sluitingstoon

is dan oak veel kleiner geworden.Is in de normaal werkende klep de ver

houding tussen de amplitude van de openingstoon Gn de sluitingstoon

~ 0,7 ,in het geval dat er zich verontreiniging op de klepzitting be

vindt,in de vorm van draadjes,is deze verhouding totanl ander:3 gewor

den.Nu is de amplitude van de openingstoon bijna driemaal zo groat als

die van de sluitingstoon .. Ook dit is bij meerdere experimenten gekonsta

teerd .. Ook valt op dat we ,om de sluitingstoon nog te kuUlten zien,de

gevoeligheid van de schrijver groter moe ten maken en dat ondanks deze

vergroting van driemaal de amplitude nog maar zeer klein is.
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Hoofdstuk 6.

Aan de hand van de experimenten die zijn

uitgevoerd aan de proefopstelling kunnen we allereerst de konkDusie trekken

dat de bevindingen die in de verschillende publikaties worden vermeld,

- n.l. dat als gevolg van de baldeformatie de verhouding tU8sen de ampli

tudes van de aortaopeningstoon en de aortasluitingstoon kleiner wordt

overeenkomen met mijn bevindjngen.Ook hier is n.l .. gebleken dat ten

gevolge van de deformaties van het balletje van de Starr-Edwards aorta

klepprothese deze verhouding kleiner wordt bij verder ga~~de deformatie g

Het aangeven van een bepaalde grenswaarde van de verhouding,waarbeneden

het balletje op het punt staat uit elkaar te vallen en dus de werking van

de klep zou ophouden,is vanwege het geringe aantal kleppen dat ter be

schik]~ing stond om mee te experimenteren,niet mogelijk.Wel zal de grens

waarde, indien deze kan worden aa'gegeven, lager liggen dan de reeds genoem

de 0,50 ..

Laten we het balletje intakt maar zorgen we

ervoor dat zich verontreinigingen op de klepzitting bevinden - tijdens

dit experiment in de vorm van draadjes - dan zal de klep niet meer goed

afsluiten en de verhouding tussen de amplitudes van de aortaopenings

toon en de aortasluitingstoon wordtnu groter ..])it wordt veroorzaakt

doordat de amplitude van de sluitingstoon veel kleiner wordt:het bal

letje kan nu niet in een klap in de zitting vallen,maar de val wordt

gebroken door de verontreiniging op de klepzittingo

Verder kan aan de hand van het fonocardio

gram worden gezien of de diameter van het balletje te groot is gewor

den voor het bijbehorende kooitje.])an zal n.l .. de aortaopeningstoon

die normaal uit meerdere trillingen bestaat,slechts uit ~~n klap bestaan

doordat het balletje alleen via de sleuven die om de steunen van de kooi

vallen,kan bewegen.Verder is aangetoond dat een lek van de klep ten

gevolge van baldeformatie in het fonocardiogram kan worden gezien als

een diastolische souffle .. Zijn er weinig sleuven in het balletje ,dan

zal vanwege het roteren van het balletje de ene keer een lek en dus de

diastolische souffle optreden,de andere keer niet.Bij meerdere sleuven

zal de diastolische souffle vrijwel altijd optreden ..
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Samenvattend kunnen we dus konkluderen dat:

het kleiner worden van de verhouding AO/AC wijst op baldeformatie;

het groter worden van de verhouding AO/AC kan wijzen op verontrei

niging op de klepzitting;

het verminderen van het aantal trillingen uit de openingstoon een

teken kan zijn voor de toename van de baldiameter;

het optreden van een diastolische souffle wijst op een lek D

Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding

van de gegevens in de diverse publikaties zou van patienten met Starr

Edwards aortaklepprothesen meerdere malen per jaar het fonocardiogram

lUUL~en worden opgenomen;uit deze fonocardiogrrumnen zou steeds de verhou

ding AO/AC moeten worden bepaald en deze waarden moeten dan vergeleken

worden met de uit vroegere opnamen gevonden waarden.Verder zou het ann

te bevelen zijn het aantal trillingen van de openingstoon te kontroleren Q

Over de plaats op de borstwand waar het fonocardiogram moet worden opge

nomen kan ik helaas niets zeggen.Dit zou weI mogelijk zijn indien van de

patienten waarvan thans het fonocardiogram is opgenomen in het Acade

misch Ziekenhuis te Leiden,ook in de toekomst het fonocardiogram steeds

zou worden opgenomen bij iedere kontrole in het ziekenhuis.Uit deze

gegevens zou dan ongetwijfeld veel meer en beter resultaat kunnen

volgen.

Uit de experimenten is gebleken dat deze

proefopstelling goed bruikbaar is o. de geluiden van kunstkleppen op

te nemen.Voor verder onderzoek zou van meer Starr-Edwards aortaklep

prothesen de verhouding AO/AC moe ten worden bepaald v66r en n~ de

baldeformatie;hieruit zou dan evetueel een grenswaarde kunnen worden

bepaald.
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willen betuigen aan de volgende personen, met wie ik zeer prettig

heb samengewerkt en zonder wiens hulp dit onderzoek niet deze
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ire A.A. van Rede, ir.e.A.M. van den Brekel en zeer speciaal aan

dhr.A.G.J.Neijts.
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Appendix~ Drukmetingen in het systeem.

Met behulp van twee opnemers kan de druk

op twee plaatsen in het systeem worden gemeten: aan de 'aorta-zijde 1 van

de kunstklep en aan de lventrikel-zijde I van de kunstklep.(fig.A.-l)

...-opnemers '&

tventrikel-zijde laorta-zijde t

kunstklep

Fig.A.-l.: De plaats van de drukopnemers in de opstelling e

We kunnen de druk op iedere plaats apart

opnemen en registreren en ook het drukverschil over de klep,dus de druk

aan de aorta-zijde ten opzichte van de druk aan de ventrikelzijde.Na

ijking kan in de grafiek voor ieder punt de druk worden bepaald in

mm Hg.De gestreepte lijn in iedere grafiek geeft de 'nullijn' weer:

dit is de druk die.in het systeem heerst indien de pomp niet werkt

en de klep open staat,zodat overal dezelfde druk heerst van 155 mm Hg.

In de grafiek komt 1 mm. langs de vertikale as overeen met 4,3 mm Hg

en de schrijfsnelheid is 100 mm/sec g

In fig;A.-2 geeft de bovenste grafiek

het verloop van de druk weer aan de aorta-zijde,de gestreepte horizon

tale lijn is de nullijn.Stijgt de grafiek boven ae nUllijn,dan daalt

de druk in het systeem en beneden de nUllijn stijgt de druk.Dit

,@ldt eveneens voor de onderste grafiek,die het drukverloop aan de

ventrikel-zijde weergeeft.De middelste grafiek is het 140 Hz gefilter

de fonocardiogram g
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negatief

positief

negatief

positief

t
openingstoon

t
sluitingstoon

fonocardiogram

~ druk ventrikel-zij

nun Hg

FigeAe-2: De druk aan aorta- en ventrikel-zijde en het 140 Hz

gefilterde fonocardiogram als funktie van de tijd van

een goed funktionerende Starr-Edwards klep in de proef

opstellingo

Beginnen we aan de linkerkant van de grafiek dan verloopt de druk in

~~n hartcyclus als volgt.De druk aan de aorta-zijde is hoger dan het

nulniveau (± 50 rom Hg ) en aan de ventrikel-zijde lager dan het nulni

veau (~ 35 mm Hg ),zodat de klep dicht is.Op het einde van de diastole

stijgt de druk aan de ventrikel-zijde (tot maximaal 70 rom Hg) en de

druk aan de aorta-zijde daalt ± 45 mm Hg. met het gevolg dat de klep

opengaat,wat ook aan de trillingen in het fonocardiogram te zien is o

Nu begint de systole en gedurende deze periode blijft de klep open

zodat de druk aan beide zijden hetzelfde verloop vertoont.Na afloop van

de systole daalt de druk de druk aan de ventrikel-zijde ~ 110 mID Hg en
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I I
de druk aan de aorta-zijde stijgt ~ 100 mm Hg,zodat de ~lep met een

slag dicht slaat. (zie oak het fohocardiogram).Gedurende de diastolische

periode is de druk links en rechts van de klep tegengestel~.

t

drukverschil(druk aorta

- druk ventrikel)

.............--. --. nullijn: 155 mm Hg.

fonocardiogram

i ;

openingstoon

Fig.A.. -3: Het drukverschil en het fonocardiogram van een

goed funktionerende Starr-Edwards klep,in de opstelling.

In fig .. A.-3 staat van een goed werkende Starr~Edwards klep het 140 Hz

gefilterde fonocardiogram weergegeven en de druk aan de aorta-zijde

ten opzichte van de druk aan de ventrikel-zijde of anders gezegd het

drukverschil over de kunstklep.De gestreepte lijn geeft weer het nul

niveau aan.Gedurende de systole is de klep open zodat het drukverschil

over de klep vrijwel gelijk is aan de druk die het nulniveau aangeeft,

n.l. 155 mm Hg.De kleine afwijking is het gevolg van de weerstand van

de klep.Wordt de dr-uk aan de aorta-zijde veel groter dan de druk a~'n

de ventrikel-zijde ,dus het drukverschil positief ten opzichte van de

nullijn,dan gaat de klep dicht,Het drukverschil bedraagt dan + 150 mm Hg g

Wordt het drul:verschil negatief,dan gaat de klep open.Het drukverschil

is dan + 90 mm Hg.
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fonocardiogram

openingstoon

sluitingstoont

;~~~~,.~~~-------~-4•• drukverschil(druk
aorta - druk ventr.)

,......nullijn:155 mID. Hg"...- ............-.

openingstoon

Fig.A.-4: Het drukverschil over en het fonocardiogram van

een sterk gedeformeerde Starr-Edwards klep in de

proefopstelling"

In fig" A.-4 staan dezelfde grafieken weergegeven als in fig.A.-3,

maar dan van een sterk gedeformeerde Starr-Edwards klep.Het drukver

schil verloopt'vrijwel gelijk aan dat van een goed werkende klep,maar

de bereikte waarden van de druk liggen lager:het maximale positieve

drukverschil is 115 mm Hg. en het maximale negatieve drukverschil

bedraagt + 50 mm Hg.Deze waarden liggen voor een goed werkende klep

op respectievelijk 150 en 90 mm Hg.Deze verschillen worden verklaard

doordat in het laatste geval de klep lekt.
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