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Samenvatting 

Doel van dit onderzoek is een fysische optimalisatie van de lasertherapie voor wijnvlekken 

(d.w.z. coagulatib van bloedvaten met minimale beschadiging van de rest van de huid). De 

belangrijkste fysische variabelen zijn: laser-pulstijd t
1

, bundelbreedte w
1 

en de golflengte 

van het laserlich~ À (huidige therapie met Argon-laser, t
1

= .1-.25s en W
1

= ~-1mm). 

Er werden drie situaties onderscheiden: 

- t 1 =1ws; geen warmtegeleiding 

- t
1

=1ms; warmtegeleiding begint op gang te komen 

- t 1=.1s; warmtegeleiding is nagenoeg constant 

Er werden twee mo~ellen van de huid toegepast waarmee temperatuursprofielen als functie van 

de laserparameters doorgerekend konden worden: 

-m.b.v. het zg. lagen-model (epidermis, dermis en plexus (bloed als laag) in dermis) 

werden t 1 en À gevarieerd. 

-m.b.v. het zT. buizen-model (epidermis, dermis met bloedvat van eindige afmetingen 

(rechthoekige pijp) daarin) werd w
1 

gevarieerd. 

Dit tweede model was noodzakelijk omdat het lagen-model de warmtegeleiding rond een bloedvat 

niet op juiste wijze in rekening brengt. De keuze van de optimale parameters blijkt theore

tisch gebaseerd op: 

- absorptie-pi~ken van bloed (leidt tot bepaalde À) 

- relaxatietijd vaatwand en insteltijd warmtegeleiding (leidt tot bepaalde t
1

) 

- invloed warmtegeleiding (leidt tot bepaalde W
1

) 
I 

Klinische experimenten met een gepulste dye-laser (À=577nm, W1 =1 .25mm en t
1

=1ws) toonden aan 

dat ws-pulsen ongeschikt zijn voor wijnvlekbehandeling. S~okeffecten (die niet in de modellen 

zijn ingecalculee~d) veroorzaakten bloedinkjes, maar geen opbleking. Experimenten met een "ge

chopte" CW Argon-laser (t 1~4ms) gaven wel opbleking. 

Experimenten met ~en gepulste dye-laser (À=577nm) en een CW dye-laser (À=540nm) bevestigen dat 

deze golflengten geschikt zijn voor lasertherapie. Experimenten met À=415nm zijn moeilijk te 

realiseren omdat 1
1

asers bij deze golflengte nog onvoldoende vermogen leveren. 

De uiteidelijke fysisch optimale laser-parameters voor wijnvlekbehandeling zijn dan: 

- t 1 enkele ms 

- wl >.1mm 

- À= 540 of 577 nm (evt.415nm) 

Voor de huidige Argon-lasertherapie bijkt er theoretisch voor W
1

=.5mm een gering optimum te 

bestaan (20% in S/E1 t.o.v. W1 =1mm). Dit lijkt klinisch gezien moeilijk te detecteren en dus 
van weinig belang., 

I 

Tenslotte wordt er gesuggereerd dat de behandeling sneller verloopt als de laser continu met 
een snelheid van ongeveer .2 m/s wordt bewogen. 

I 
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Voorwoord 

Het werk beschreven in dit verslag was mijn afstudeeronder

zoek van mijn studie technische natuurkunde aan de THE. Het 

is uitgevderd van september 1982 tot september 1983 aan de 

afdeling medische techniek (klinische fysica) van het St

Joseph zie,kenhuis te Eindhoven onder begeleiding van Dr. Ir. 
! 

MJC van Ge'mert, klinisch fysicus aldaar. De contact-persoon 

van de THE was Dr. Ir. CH Massen. Afstudeerprofessor was Prof. 

Dr. Ir. JAI Poulis (vakgroep Analyse Fysische Meetmethoden). 

Een van de meer intrigerende aspecten van het werken in een 

ziekenhuis als (pre)fysicus is de discrepantie tussen ener

zijds de f~sische drang tot steeds nauwkeuriger werken (be

tere modellen) en anderzijds het klinisch haalbare. Men moet 

steeds oprreuw evalueren waarmee men bezig is zodat men zich 

niet in details verliest, maar toepassingsgericht (dus als 

het ware met de pati~nt in het achterhoofd) bezig blijft. 

Verder is pet zo dat ziekenhuizen er niet op ingericht zijn 

om fysisch onderzoek te bedrijven, hetgeen dus van de student 

ook een heel andere aanpak vergt dan hij gewend was. 
I 

Dit alles maakt het werk zeer afwisselend en boeiend en werd 

door mij als zeer stimulerend ervaren. 

Verder zoui ik de volgende mensen willen bedanken die meege

werkt hebben aan de totstandkoming van dit verslag: Martin 

van Gemert, Dick Sterenborg, Geert Gijsbers, Mick Baggen, 

JP Hulsbergen-Henning (dermatoloog), Dolf Brederveld (LAICA), 

Dr. Ir. JKM Jansen (THE), Prof. Dr. Ir. PPJN Schram (THE) en 

verder allÏn die (in)direct hebben bijgedragen aan mijn afstu

deerwerk. 1 

Eindhoven, augustus 1983 

Chris Lahaye 



rijst van gebruikte symbolen (def.): 

À= golflengte licht in nm 

t 1 = (laset)pulstijd,pulsduur ins 

P1 = (laser)vermogen in W 

w0= (laset)straal in mm (1.12) 

W1 = (laser)bundelbreedte in mm (1 .12) 
I 

E1 = (laser)energiedichtheid in J/cm 2 (1 .13) 

T= temperatuur in °C 
I 

K= kwaliteitsfactor (dimensieloos, 1 .1) 

A= absorp~iecoëfficiënt in 1/mm 

V= verstr6oiingscoëfficiënt in 1/mm 

I= relati9ve lichtintensiteit (dimensieloos) 

Q= bronterm in W/mm 3 (1.14) 

À = warmtegeleidingscoëfficiënt= .62/10 3 W/mmK w I 

p= soortelijke massa = 1/10 6 kg/mm 3 

Cv= soort1lijke warmte= 3.5•10 3 J/kgK 

T= tijdconstante of relaxatietijd in s 

L(r)= int~nsiteitsprofiel laserbundel (1 .12) 

rl(t)= besc'hadigingsintegraal (1.23) 

o= coagulaltie- of beschadigingsdiepte (diepte waarop nog 

net de coagulatiegrens bereikt wordt) in mm (§1 .1) 

6T/E1 = pl~xuscoagulatieëfficiëntie in cm 2 K/J (§2.2.2) 

S= selectiviteit in mm (§2.2.2) 

S/E1 = seleptiviteitsefficiëntie in mm 3 /J (§ 3.4) 

Drie gevallen of situaties: 
I 

-toe stand ( 1) : t
1 

= • 1 s 

-toes~and (2): t
1

= 1ms= 1/10 3 s 

-toestand (3): t = 1ws= 1/10 6 s 
l 

Indices: 

- l staat voor laser 
I 

epidermis - e 11 11 

- d 
I 11 

11 dermis 

- bl 11 11 bloed(vat) 

- pl 
I 11 11 plexus (bloed als laag) 
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Inleiding 
==·========= 

Dit versl!g tracht de meest ideale lasertherapie voor wijn

vlekken_af te leiden. De medische benaming vopr wijn~lek is 

naevus~, flammeus ·of eo.pillaire hemangi oma. 

De term w~jnvlek komt van het engelse Port-Wine Stain (PWS) 

dat zijn oorsprong vindt op het einde van de 19e eeuw toen 

medici, rJfererend aan de donker-rood gekleurde wijn uit 

Portugal ~Port), roodachtige vasculaire anomaliteiten aldus 

omschreven. 

De huid (~ig.1) bestaat uit de epidermis (of opperhuid,hoorn

laag) met daaronder de dermis (lederhuid) met daaronder weer 

een onderHuidse vetlaag. 

~ Pn ~ aangegeven. 

I 

De epidermis bevat o.a. melanine (pigment) dat voor de 

bruine kle~r zorgt en is ong. 0.065 mm. dik. In de dermis 

bevinden zich o.a. de haarzakjes, zweetkliertjes en de (bij 

wijnvlekke~ gedilateerde) bloedvaatjes. De dikte van de der

mis is ong. 1 mm. 

Histologisbh gezien is een wijnvlek een huidafwijking geka

rakteriseerd door een abnormaal groot aantal van ectatische 

(verwijdde) capillaire vaten in de bovenste dermislaag van 

de huid. D$ epidermis en secundaire huidkenmerken, zoals 
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haarfollikels en zweetklieren, ZlJn normaal. De abnormale 

vaten zijh gevuld met een groot aantal rode bloedcellen, 

die dan voor de karakteristieke rood-achtige kleur van de 
I 

wijnvlekken zorgen (fig.2). 
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: \c·.?: è'P·'~ · sl_.3 functie 1van 3 voor wijnvlekken (getrokken lijn) en normaal weefsel (onderbroken lijn) zijn 
4; ~e gemiddelde oppervlakte van bloedvaten (opp),. 
B; •·ra~tie van dermis in::;enomen door bloedvaten (:;1, (uit ref.33) 
C; 0 ractie ven met bloed gevulde vaten in de dermis (%). 

i ., 

De meeste van die vaten bevinden zich op een diepte van 0.2-

1 mm. met leen piek in de dichtheid (aantal per mm 3
) op 0.2-

0.4 mm. d~epte. De diameter van zo'n bloedvat is 50-150 urn 

met een gJmiddelde van 70 urn (opp. gemiddeld 4500 um 2
). De 

normale v~ten in de huid hebben een gemiddelde diameter van 

zo'n 10 um (ref.JJ). 

De oorzaa~ van wijnvlekken is niet bekend. Ze zijn vanaf 

de geboo~rte aanwezig. 

De vlekkeJ komen overal op het lichaam voor, maar bevinden 

zich het ~eest op gelaat- en nekregionen. Klaarblijkelijk 

is dit toe te schrijven aan de verspreiding van het bloed

circulati~patroon, dat de grootste vasculaire toevoer naar 

hoofd en nek heeft. Vanwege deze direkte relatie met de 

bloedsomldop zullen bij veranderingen van lichaam en milieu 

(bv. omgevingstemperatuur) ook de kenmerken van de wijnvlek 
I 

veranderen. bv. Wanneer een persoon warm is of koortsig zal 

er vasodilrtatie (verwijding) van de bloedvaten in de dermis 
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optreden, !waardoor de wijnvlek roder van kleur wordt. 

De wijnvlek zal gedurende de groei evenredig groter worden 

met de liqhaamsoppervlakte. De kleur verandert echter met 

de leeftijd. Bij kinderen is de wijnvlek licht rose-rood, 

terwijl bij volwassenen de wijnvlek donkerder van kleur 
wordt. 

Wijnvlekk~n geven bijna nooit medische complicaties, maar 

vormen een psycho-sociale belasting voor de drager. Vandaar 

dat er in !het verleden nogal wat technieken zijn uitgeprobeerd 

om wijnvlekken te verwijderen. Enkele van deze, op niets uit

gel open, J ogingen zijn: 

gedeeltelijke of gehele excisie (wegsnijden) 

- dermabrisatie (wegschuren) 

- cauterisatie (wegbranden) 

_I bestraling; radiotherapie 

- C02 - sneeuw/ vloeibare stikstof; cryotherapie 

- toedienen stoffen als bv. cortison, protamine enz. 

-visuele reductie d.m.v.: - tatoeëring 
I 

' - cosmetica (werkt tijdelijk) 

Het nadeel
1

van deze methoden is dat, als de wijnvlek al ver

dwijnt, er meestal een litteken achterblijft. Ook bij ~7.4% 

van de met. een Argonlaser (huidige therapie) behandelde pa-
! 

tienten treedt littekenvorming op (ref.41 ). Het doel van 

dit onderzpek is dan ook de optimale laserparameters te be

palen zodanig dat de behandeling het meest effectief is (kans 

op litteke~vorming zo klein mogelijk). 

Bij de huidige behandeling wordt laserlicht, via een fiber, 

op de wijnylek gefocusseerd. Het licht zal in de huid worden 

geabsorbeerd. Doordat de verschillende weefsellagen van de 

huid versc~illende absorptiecoëfficiënten hebben zal het 

licht dan ook in bepaalde lagen in meer of mindere mate op

genomen worden. Het geabsorbeerde licht wordt omgezet in 

warmte. Deze warmte zorgt er voor dat eiwitten denatureren 

en rode bl~edcellen thromboseren. Een groot aantal gethrom

boseerde erythrocyten zorgt ervoor dat bloed coaguleert. De 

vaten raken verstopt en de bloedflow stopt. Doordat er geen 

nieuwe erythr ocyten meer worden aangevoerd en de gec oaguleer

de bloedva~en langzaam verdwijnen, zal de kleur van de wijn-
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I 

vlek geleidelijk lichter worden. Dit opblekingsproces begint 

zo'n twee
1 

maanden na de behandeling en kan tot zo'n twee 

jaar duren. Er ontstaat dan normaal doorbloed weefsel (fig.2). 

Aangezien!bij kinderen wijnvlekken relatief minder bloed 

bevatten dan die bij volwassenen zal duidelijk zijn dat jonge 
I 

wijnvlekken slechter reageren. Er is bovendien een kans van 

15% op liytekenvorming. De littekens worden veroorzaakt door

dat niet alleen hemoglobine licht opneemt, maar ook de epi

dermis (ert in mindere mate de dermis). De warmteproductie in 

deze laag veroorzaakt een 2e graadsverbranding (brandblaar) 

die dan kJn leiden tot een gestoorde wondgenezing en daarna 

tot litte1ens. 

Om littekenvorming tot een minimum te beperken bij behande

ling van Wijnvlekken zal gekozen moeten worden voor een kleur 

licht die selectief door de rode bloedcellen opgenomen wordt 

(grote ab~orptiecoëff.). Hierop is de keuze van de Argonlaser 

voor de huidige therapie gebaseerd. Dit blauw-groene licht 
I 

(488 en 514.5 nm) is de complementaire kleur van rood van 

het hemog~obine. 

Licht wordt echter niet alleen geabsorbeerd, maar ook ver

strooid ddor weefsel, waardoor een diepgaander onderzoek 

van de lichtverdeling in de huid noodzakelijk is, hetgeen 

de keuze Jan de Argonlaser minder vanzelfsprekend maakt. 

Het huidi~e onderzoek wat betreft wijnvlekken is onder te 

verdelen in de volgende gebieden: 

- Op b~sis van variabelen, zoals kleur van de wijnvlek, 

leeftijd patiënt en histologie, methoden te vinden die 

het ~esultaat van een bepaalde therapie kunnen voor

spellen. 
I 

- Nagaan van de invloed van laserlicht op verschillende 

soor~en weefsels. 

- Variëren van energiedichtheid en expositieduur om zo 

optimale waarden voor behandeling te definiëren. 

- Vergelijken van het effect van verschillende kleuren 
I 

laserlicht op weefsels. 

In dit verflag komen vooral de laatste twee punten aan de 

orde. In hoofdstuk 4 wordt het effect van verschillende la-
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sers op w~jnvlekken beschreven, terwijl in de andere hoofd

stukken de theoretische aspecten besproken worden. In hoofd

stuk 1 wordt een algemene theorie opgezet over de lichtver

deling en warmtehuishouding in weefsel. Hoofdstukken 2&3 

besclrrijve~ twee verschillende modellen van de huid waarmee 

het effect van verschillende laservariabelen numeriek door

gerekend ~ordt. m.b.v. De resultaten van de verschillende 

hoofdstukken wordt tenslotte in het hoofdstuk Conclusies 

getracht ~en optimale lasertherapie te formuleren. 

De huidige therapie wordt gekarakteriseerd door de volgende 

variabele:riJ.: 

- pulsduur t 1 = .1s 

I_ laserbundelbreedte w
1

= 1 ~ .5mm 

- Argonlaser: À=488 en 514.5nm (groen/blauw) 

I_ energiedichtheid E
1 

tot zo'n 20 J/cm 2 
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Hoofdstuk 1 
=============== 

De warmtehuishouding in de huid 
================================= 

§ 1.1 Inleidi!llg 

De huidigJ therapie m.b.t. wijnvlekken bestaat uit het be

lichten van de huid met een Argonlaser. 

Klinisch gezien betekent dit dat de gedilateerde bloedvaten 

waaruit een wijnvlek bestaat, coaguleren (coaguleren is ir

reversibe~ beschadigen van weefsel). Fysisch houdt dit in 

dat door absorptie van licht weefsel op een zodanige tempe

ratuur wo)dt gebracht dat het irreversibel beschadigd wordt. 

Algemeen wordt als coagulatiegrens 70 ~ genomen (grens ei

witdenatur1atie). 

Het problefm is dat wel de bloedvaten gecoaguleerd moeten 

worden, ma~r niet het omringende weefsel. Om op deze selec

tiviteit erige kwalitatieve grip te hebben wordt een kwali

teitsfactor K ingevoerd, die gedefiniëerd is als het quoti

ent van del temperatuurverhoging op de plaats waar het laser

licht het huidoppervlak raakt (ze=O) en ll.T waar het bloed

vat begint1in de dermis (op diepte Zd) dus: 

K : = -~ T ( z = 0) ( 1 • 1 ) 
ll.T ( z =Z d) 

Er zal gel~en dat als K<1 voor een bepaalde golflengte (en 

zekere Zd) het licht daar selectief is voor het opwarmen 

van bloed. 
I 

Dit hoofdstuk beschrijft eerst de lichtverdeling in de ver-

schillende lhuidlagen, en vervolgens (§ 1 .3) de warmtegelei

dingsvergelijking, die de temperatuurverhoging door absorp-

tie van li9ht beschrijft. 
0 

In § 1.4 wordt de coagulatiegrens van 70 C geëvalueerd, ter-

wijl in § 11.5 een paar suggesties, die een lasertherapie 

effectiever zouden maken, besproken worden. 
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i 

§ 1 .2 De Kubelka-Munk lichtverdelingstheorie 

Wanneer l~cht op de huid valt is er een mat oppervlak te 

zien. Dat betekent dat licht door de huid niet alleen geab-
! 

sorbeerd wordt, maar ook verstrooid wordt. Het is dus niet 

voldoende
1 

om de verschillende weefsels te karakteriseren 

door hun absorptieco~ff., maar ook de verstrooiingsco~ff. 

zal in rekening gebracht moeten worden. 

Figuur3 & 4 geven resp. de absorptie-(A) en verstrooingsco

effici~ntbn (V) van oxy-hemoglobine (Hb0
2

) en verschillende 

huidlagen
1 

als functie van de golflengte À. 

~ ~ 2--r----------------------. 

V( 1 I mm) 
t 

10 

400 

V e 

500 +,\( nm) 600 

Kr Ar Kr Kr Dye Fig.4: Verstrooiingsco~ff. van dermis (Vd) en epidermis (Ve 
als functie van À. 

--

400 +À( nm) 

Absorptieco~ff. van HbO~ ~~bl), epidermis (Ae) en 

~ermis (Ad). Teve~s ~ijn d~ solflengten van de 

" K t Dye-laJiser aangegeven • . ~rgon-, ryp on- en 

Anderson & Parrish (ref.? en 8) geven voor A en V iets an
I 

dere waarden (bv. Vd neemt af bij toenemende À). Deze blij-

ken echte~ geen essentiële kwalitatieve verschillen in de 
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resultatery van de hoofdstukken 2 & 3 op te leveren, zodat 

in de rest van dit verslag alleen met de waarden van A & V 

als gegev~n in fig.3 & 4 gerekend wordt. 

De lichtabsorptie van bloed is volledig gerelateerd aan de 

absorptie 1van Rb0 2 . Dit geldt inderdaad voor arterieel bloed 

waar de Rb-concentratie verwaarloosbaar is, maar is ook een 

goede ben~dering voor de lichtabsorptie in veneus bloed ( 

waar de Rb-concentratie ong.10-20% van die van Rb0
2 

is), om

dat in he~ zichtbare golflengtegebied de absorptieco~ffici

enten van Rb en Rb02 vrijwel identiek zijn (ref.t3 ). 

Verstrooi~ng vindt plaats door inhornogeniteiten in weefsels. 

Aangezien deze qua grootte ongeveer dezelfde afmetingen in 

bloed als lin (!'lpi)derrnis hebbenzal ook Vbl van bloed van 

dezelfde ordegrootte als Ve en Vd zijn, hetgeen voor de K&M

theorie idhoudt dat deze Vbl te verwaarlozen is t.o.v. de Abl" 

De grotere Ae van epidermis in het blauw wordt veroorzaakt 

door rneladine dat vooral U.V.-licht tegenhoudt. 

Verder blijkt dat voor de twee belangrijkste Argonlaser-golf

lengten dJ A en V nagenoeg identiek zijn aan die voor À= 500nrn, 

zodat in het vervolg deze golflengte gerelateerd wordt aan 

die van dJ Argonlaser. 

De inhornogeniteiten in het weefsel die voor de verstrooiing 

zorgen vaJ licht, worden hornogeen verdeeld verondersteld. 

Een lichtverdelingstheorie die zowel met absorptie als met 
I 

verstrooii~g rekening houdt is in de jaren v~ertig ontwik-

keld door Kubelka en Munk (K&M). De K&M-theorie (ref.1 ,2 .& 
I 

3) is een eèn-dirnensionale theorie die uitgaat van diffuus 

licht dat :valt op een plan-parallel medium met bepaalde A 
I 

en V waarden. Door verstrooiing ontstaan er dan netto twee 

fluxen; een neergaande (i) en een opwaartse (j) (zie fig.5 }. 
I 

De intensiteit ter plaatse z is dan: 

I(z)= i(z)+ j(z) ( 1 • 2) 

Wanneer hef model wordt uitgebreidt tot twee lagen (epidermis 

en dermis zonder bloed) is de volgende oplossing voor de 

~elatieve ~ichtintensiteit I(z)/I 0 (=I(z) als r 0= 1W/rnrn 2
) af 



-9-

te leiden: 
I 

k {(a +1)sinh(<P )+ b cosh(<P )+ e e e e e 

+C1 ((a +1 )sinh(<!; )+ b cosh(<!; ) )} e e e e 

(1 .3a) 

(1 .3b) 

lr 0"1 '.'i/mm 2 

z=C -----------------------~~-------------------
T 

z 

z=Z --------------------------------------------
Fig.5: De opwaartse (j(z)) en de neergaande (i(z)) lichtflux volgens de K&M

th~orie. 

Een korte afleiding van deze formules wordt gegeven in Ap

pendix A. ! 

Voor de l~chtintensiteit in bloed (waar de verstrooiing ver

waarloosd wordt) op bepaalde diepte Zd in de dermis geldt dan: 

I 

I 

(1.3c) 

In figuur 6 is als voorbeeld I voor de Argonlaser als func-

tie van z !gegeven, waarbij bloed op een diepte z=.365 mm 

I ( z) 

' 
.5 \=500 r,rr. 

0 "· z -"e d pl.5 +Z in mm 

'ig.6: ~relatieve lictt!nten~i+eit I(z) volgens de K":ll-theorie 
als functie van z. 
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Het feit ~at I(0)>1 in fig.6 is een gevolg van de terugver

strooiing in de K&M-theorie. 

De K&M-th~orie is afgeleid voor diffuus licht. Laserlicht 

is echter per definitie niet diffuus. Toch zal deze theorie 

ook in behadering voor coherent licht gelden omdat: 

- de gebruikte A en V afgeleid zijn uit gemeten transmissie

en r~flectiecoëff. m.b.v. K&M-theorie (dus als het wa-

r e " gefit " zij n aan di e t he or i e ) • 

- de i~homogeniteiten in de huid het licht diffuus ver-

strooien. 

De gemiddèlde karakteristieke weglengte voor verstrooiing 

is 1/S~.4mm, hetgeen betekent dat op ongeveer .4mm diepte 

licht alsldiffuus mag worden beschouwd. 

Omdat het oppervlak (x- en y-richting) in de K&M-theorie 

oneindig terondersteld wordt, zal ook moeten gelden de la

serbundeldiameter (2W1 ) groter is dan de indringdiepte zo

dat randeffecten verwaarloosbaar zijn, d.w.z: 

2W1 >1 dus w1>tmm 

Als nu W1 <tmm dan zal het licht dat verstrooid wordt gedeel

telijk alJ verloren beschouwd moeten worden, terwijl voor 

het geval dat W1 >t dit verlies door verstrooiing door nabij 

gelegen pJnten weer gecompenseerd wordt (zie fig.?). 
1 o I 

J i L t L ~ ~ ! ~ t ! ! ~ .. 0 
.1. 

I 
z 

z 

A B 
Fig.7: Verstrooiing in medium als w1>~ (A) en w 1<~ (B). 

De ondergr~ns is dus daar waar alle licht dat verstrooid 

wordt niet meer bijdraagt tot de lichtintensiteit in de bun

del. Voor ~it geval is dan de verzwakkingscoëfficiënt {~) gede
.p..; -,.,-; eerd: 

ex:= A+V 
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De lichtirtensiteit ter plaatse z wordt dan: 

I a ( z ) = I 0/ ef<p ( a • z ) ( 1 • 4) 

Algemeen geldt: 
I 
' 

< 1 (Ik volgens K&M-theorie) 

Dit betek~nt dat de K&M-theorie voor kleine bundelbreedte 

(W
1

<tmm) overwaardering van de lichtintensiteit op bepaalde 

z zal geven. 

§ 1.3 De warmtrgeleidingsvergelijking 

_§_1~3~1_Afl~idigg_w~r~t~geleidingsyeLg~lij~igg_ 

De warmte~eleidingsvergelijking kan in het algemeen uit de 

wet van Fourier of diffusievergelijking voor warmtestroom

dichtheidlq; (warmteflux): 

+ 
qv= -À grad(T) w 

( 1 • 5a) 

en de continuiteitsvergelijking voor de energie q=pC T 
I V 

_Qa_ + div(q;)= Q (1 .5b) 
àt 

afgeleid torden. 

Hierin is: 

Q=lde per tijdseenheid toegevoerde warmtedichtheid: 

De bronterm die dus o.a. de K&M-term bevat. 

Àwh warmtegeleidingscoëff. Deze wordt voor alle weef

. sels constant en gelijk genomen=.62 W/mK (ref.16) 
I 

p= soortelijke massa= 10 3 kg/m 3 

C ~ soortelijke warmte= 3.5•10 3 J/kgK 
VI 

Door relatie (1 .5a) in (1.5b) te substitueren ontstaat de 

warmtegelridingsvergelijking: 

I ~T 
pC = Q + À V2 T 

V V t w 
( 1 • 6) 

waarin V 2 f~ is de Laplace-operator. 

Alle termen in (1 .6) zijn uitgedrukt in W/mm 3
• 

Er zijn efn aantal processen die niet meegenomen worden in 
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de afleiding van (1 .6): 
De warmteconductie van huid naar omgeving; metingen 

helbben uitgewezen dat dit vanwege de gebruikte puls

tijden zeer gering is (T~1 minuut; ref.4) zodat dit 

e~fect verwaarloosd kan worden. 

-Warmteverlies door bloedstroom (convectie). Ook dit 

is! te verwaarlozen (T~50s; ref.35) bij pulstijden 

van ca • 1 s. 

Het warmtbtransport is uiteraard onafhankelijk van de manier 

waarop die warmte ontstaan is (dus onafhankelijk van~). 

m.b.t. Del warmtegeleiding kunnen er drie gevallen onderschei

den worden: 

1/ Db situatie waarin de capillairen in thermisch even

wicht zijn met de omgevende dermis. Dit is het ge-
! 

val als t 1 >>Tbl. Deze situatie wordt het quasi-sta-

ttonaire of qss-geval (engels: quasi-steady-state) 

genoemd. 

2/ Dr omstandigheid als de pulsduur en de relaxa

tietijd vergelijkbaar in grootte zijn. 

3/ Hft geval waarin de pulstijd zeer veel kleiner is 

dan de thermische relaxatietijd. In deze situatie 

i~ de warmtegeleiding verwaarloosbaar. Deze toestand 

wordt het pulsgeval genoemd. 
' 

_§_1~3~2_H~t_p!l~-geya1 _ 

In geval(f) reduceert vergelijking (1 .6) tot: 

De oplossing van 
I 

pC 
V 

( 1 • 7) 

6T= 

dT --= Q 
dt 

is: 

g •t 
pC 

V 

zodat voor de kwaliteitsfactor K geldt: 

K= 

( 1 • 7) 
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I 

Voor de bronterm Q geldt: 

Q"-' A ( z ) • I ( z ) 

dus K is te s~ijven als: 

K= A(O) • I(O) 

I 

A •I(O) 
e ( 1 • 8) = 

In figuur 8 is K uitgezet als functie van de golflengte, 

waarbij btoed op verschillende dieptes Zd in de dermis is 

gesitueerd. 

i 

100~ ., 
J 

I J<: 

10 

.1 

Fig .si: K als functie van À met zbl =0 

Aan de hand van deze figuur 8 is al een keuze te rnaken wel-

ke golflerlgte in aanmerking komt voor lasertherapie van wijn

vlekken. Uitermate geschikt ZlJn die golflengten die een zo 

laag mogelijke K-waarde hebben. Dit zijn À= 415, 540 en 577nrn. 
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Een golflengte die een zeer slechte selectiviteit m.b.t. 

bloed heett, dus waarbij de epidermis sneller opwarmt en 

dus meer beschadigd wordt dan bloed coaguleert, i~ À= 500nm. 
I 

Dit is nu' juist de golflengte van de in de huidige therapie 

gebruikte1Argonlaser!! 

Het is echter histologisch nog niet bekend of het voldoende 

is als alieen het toplaagje van bloed verwarmd wordt of dat 

een groter gedeelte van een capillair meer uniform opgewarmd 
I 

moet worden. In het laatste geval moet dan niet alleen re-

kening wafden gehouden met de warmteproductie van een dun 

toplaagje, maar ook met die op een zekere diepte in bloed. 

Hiertoe wordt een nieuwe kwaliteitsfactor gedefinieerd die 

de verhouding tussen de temperatuurstijging op z=O en de 

temperatuhrverhoging op een z op zekere afstand in bloed 

weergeeftr Arbitrair is gekozen voor zb1 = 25wm (doorsnede 

bloedvat in een wijnvlek is gemiddeld ?Owm). Voor de nieuwe 

Kwaliteilsfactor K' is dan de volgende relatie af te leiden: 

K1 = K/exp(Abl• .025) ( 1 • 9) 

In figuur 9 is deze K' gegeven als functie van de golflengte. 
I ~ ~ " , I~- r-· -- ---- ---· -·----------- ------ ----

400 500 ->-À(nm) 600 

Fig.9: K' als functie van À met zb1 =.025mm 
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Uit deze fig.9 is op te maken dat, als er voor coagulatie 

meer dan alleen het toplaagje opgewarmd moet worden, dan 

de À= 415hm als kleur licht volledig ongeschikt is. De À= 

540 en 577nm zullen nog steeds positieve resultaten opleveren, 

waarbij Àb 577nm de voorkeur verdient. De Argonlaser lijkt, 

fysisch gezien, een minder goede keus. 
I 

Om dat niet alleen belangrijk is dat bloed sneller opwarmt 

dan de epidermis, maar selectief is t.o.v. de dermis, is 
I 

in figuur! 1 0 de kwali te:ïisfact or Kd uitgezet als functie van 

de golflengte voor daar waar de dermis begint (z=Z of zcl=O), 
I, e -

omdat hier voor de dermis de K&M-term het grootst is, dus 

ook de terperatuurverhoging. 
1 o2 r-----------------

~ 

11 0 

I 1 

• 1 

.01~~~~~---.-.-.-.-~-.-----.~~~~ 

I 400 500 +À(nm) 

Fig.10: Kd als functie van À met zb 1=0 

~it f{g.1f blijkt dat voor alle golflengten Kd<1 dus dat 

bloed warmer wordt dan de dermis. De keuze van een bepaalde 

golflengtf zal dus gebaseerd moeten worden op de kwaliteits

factor K van epidermis/bloed. 

In figuurl11 is een kwaliteitsfactor Krel voor de epidermis/ 

dermis uitgezet als functie van de golflengte: 

I 

Krel= 
.6T (z =0) _ __,:e~__:..,e__ = 
6Td(zd=O) 

A ·I(O) e (1.10) 
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1 0 
3 

r-

:Cr el 
t 

1 0 

-

J 
500 +À( nm) 

-

1 o~o 1 odoo 

Fig.11: Krel voor epidermis/dermis als functie van À 

Hieruit (~ig.11) is af te leiden dat overal Krel>1 en dus 

dat de epidermis sneller opwarmt dan de dermis. 

tijdens de puls zal de warmtegeleiding te verwaarlozen zijn 

en zal hetl bloed (bij de juiste golflengte) sterk opgewarmd 

worden. Het zou echter kunnen dat de post-puls warmtegelei

ding beschadiging van de omliggende dermis veroorzaakt. De 
I 

temperatuurverhoging van het dermale weefsel tussen de ca-

pillairen tijdens de puls kan als volgt afgeschat worden: 

I 
A A A 

~T = __s_,~T < __s_,~Tmax< __s_•70 
d bl bl 

Abl Abl Abl 

Voor alle ~olflengten geldt ongeveer dat Ad/Ab1 ~1/10 dus 

een temperatuurverhoging van enkele graden in de dermis rond 

de capillairen kan verwacht worden tijdens de puls. 

Verder bevft weefsel van een wijnvlek ongeveer 10% bloed 

zodat de opgenomen warmte ongeveer even groot zal zijn als 

die van bloed. Zodoende zal de post-puls warmtegeleiding 

van de blo$dvaten geen grote temperatuurveranderingen in 

de dermis meer veroorzaken. 

Als nu ook.een golflengte gekozen wordt waarbij K<1 zal ook 
! 
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de warmte~troom van epidermis naar dermis klein ZlJn. 
! 

Ook zijn in de figuren 8,10 en 11 de waarden van de verschil-

lende kwa~iteitsfactoren voor de Nd-YAG- en co2 -laser (resp. 

1060 en 10600nm) opgenomen. Hieruit blijkt dat bij elke der

misdikte ~e waarden van deze K'' s vele malen groter zijn dan 

eèn (zelfs buiten de figuur) waardoor bij deze golflengten 

alleen del epidermis beschadigd zal worden en ze dus niet 

selectief voor bloed zijn. De Nd-YAG en co2 -laser lijken 

dus slech~ bruikbaar voor lasertherapie van wijnvlekken ( 

De co 2 -laser wordt dan ook vnl. gebruikt voor oppervlakte 

incisies) I. 
Voor het pulsgeval is dus te concluderen dat (fysisch gezien): 

À=B77nm een uitermate bruikbare golflengte is. 

praeven moeten aantonen of À= 415nm een geschikte 

golflengte is. 

De Argonlaser (À= 500 nm) in deze situatie een minder 

gobde keuze is. 

de co2 - en Nd-YAG-laser niet geschikt zijn voor be

hahdeling van wijnvlekken. 

In het al9emeen is te stellen dat golflengten die in het 

pulsgeval niet voldoen ook in de andere situaties niet bruik

baar zull~n zijn, want het warmtetransport is onafhankelijk 

van de golflengte. Vandaar dat in de rest van dit verslag 

alleen de !golflengten: À= 415,540,577 en, omdat de huidige 

therapie m.b.v. een Argonlaser bedreven wordt, 500nm door

gerekend ~orden. 

Om te weten welke situatie er geldig is bij een bepaalde 

puls-d~ur is het nodig een indruk te krijgen van de or

de van grootte van de insteltijd van de warmtegeleiding. 

De thermis~he relaxatietijd van een bloedvat is als volgt 

af te schatten: 

wkrmteopname door bloed = 
t

1

otale warmteflow door wand 
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1rr 2
• l·PC ·6T 

V 
= R 2 /2a~ 2.8R 2 (ins) (1.11) 

27Trl 
r 

waarin: 

• À • 6T w 

R= straal bloedvat in mm 

a= temperatuursvereffeningscoëff.=À/pC 
V 

Bij een s~raal van 35um komt dit neer op een relaxatietijd 

van ~ 3.5ms. Ook in de literatuur worden waarden in de orde 

van enkelr ms gegeven (ref. 13,16,36). Dit betekent dat als 

de puls- duur in de orde van us is, de pulssituatie (ge

val 3) dap geldig is. Wanneer de laserpuls in de orde van 

seconden is geldt het qss-geval (situatie 1, hieronder valt 

de huidig~ therapie) en bij een lichtflits van enkele ms 

geval 2. 

De relaxatietijd Tbl geeft een indruk van de insteltijd van 

de warmtegeleiding van bloedvat naar omliggende dermis. Er 

is echter I ook een warmtegeleiding van epidermis naar dermis 

waarvan de tijdconstante als volgt benaderd wordt: 

Omdat all~en de warmtegeleiding van epidermis naar dermis 

bekeken wordt kan het bloed buiten beschouwing worden gela

ten. Dit fuoudt in dat het warmtegeleidingsprobleem (1.6) 

rotatiesymmetrisch wordt en de Laplace-operator is dan in 

cilinderc b'ördina ten uit te sc~ij ven met weglating van de 

hoekafhankelijkheid. 

De r-afharlkelijkheid is een gevolg van het gaussisch inten

siteitsprofiel L(r) van een laserbundel. Deze is als volgt 

gedefinieJrd (zie fig.12): 

L(r) 

I __________ ,_ __ _ 
I 

wo wl 

Fig.12: Gaussislch intensiteitsprofiel L(r) van een laserbundel overeenkomstig(1.1l) 



-19-

L(r)= • ex p{- ( r /W 
0

) 2
} (1.12) 

De energiedichtheid van een laserbundel is gedefinieerd als: 

E = 1 

pl.tl 
in J/cm 2 (1.13) 

De bronterm Q uit vergelijking (1 .6) is dan te schrijven als: 
I 

Q= A(z)•I(z)•L(r)= 

= 
P1 •A(z)•I(z) 

------•exp{ -(r/W 
0

) 2
} 

TIW 2 

0 

(1.14) 

waarin: f(z)= intensiteitsverdeling in z-richting volgens K&M 

A(z)= absorptiecoëfficiënt op diepte z 

L(r)= intensiteitsprofiel laserbundel in r-richting 

Relatie (1.6) wordt nu: 

é)T A(z)•I(z)·P1 pC ·-T= ------=--·exp{-(r/W0 ) 2 }+ 
V dt . TIW 2 

0 (1.15) 

In eerstelbenaderin~ zal de warmtegeleidingsterm evenredig 

zijn met de temperatuur met als evenredigheidsconstante 1/T 

( T tij de onstante): 

I À 
-~vr_. 'V 2 T= -T / T (1.16) 

P-9v 

Het minteken is een gevolg van het feit dat de warmtegelei

ding een warmteafvoer is. Evenals de Laplace-operator wordt 

ook de tijdconstante gesplitst in een r- en een z-afhanke-
1 

lijk deel: 

1/T= 1/T t 1/T z r (1.17) 
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en er gel1t dan dus: 

À 1:1_ 1 VT w + -·--)= -T/T 
pC dr 2 r dr r 

,v 

( 1 • 1 Sa) 

I 
I 

À 
.12_= w -T/T 

pC dz 2 z 
V 

(1.18b) 

De oplosstng van vergelijking (1.18a) is een nulde orde Bes

selfunctie van de eerste soort. Eigenlijk bestaat er dan 

geen T want een gaussische functie is geen eigenfunctie 
r 

van de Laplace-operator in cilindercoÖrdinaten, maar deze 

functie kan wel benaderd worden door een Besselfunctie. Kies 
I 

hiertoe hft eerste nulpunt x=2.4 van de Besselfunctie op 

r=W1 . Tr is dan te s~ijven als: 

pC 
T = V . ( W1 /2.4) 2 ~ wl 

2 
(Wl in in s ) ( 1 • 1 9a ) m m, T 

r• 
À 

r 
I 

I 
w 

pC 
= V . ( z olf) 2~ 2.3 z 2 (z in mm , , T in s ) ( 1 . 1 9b ) T z 

À 
0 0 z 

w 

De oplossfng van (1 .18b) is een cosinus-functie. z wordt 

nu zo gekozen dat het eerste nulpunt op een karakteristieke 

indringdiepte z 0 valt (z 0= 2/A). Voor Tz geldt dan (1 .19b). 

Uit (1.19a) volgt dat om de radiale warmtegeleiding tot een 

minimum tf beperken een zo groot mogelijke bundelbreedte 

genomen moet worden. Wat betreft de ideale w
1 

zal pas iets 

bekend zijn als ook de bloedvaten in beschouwing worden mee

genomen,zie volgende twee hoofdstukken. 

In figuurt13 is Tz voor epidermis en dermis uitgezet als 

functie v n de golflengte. 

Uit deze iguur 13 blijkt dat de relaxatietijd van dermis 

enkele seconden bedraagt, en die van de epidermis in de or

~e van 10 tot 100 ms ligt. D.w.z. dat de warmtestroom van 

epidermis naar dermis in zo'n 10ms op gang begint te komen. 



~ n--t---------------------------, 

T in s 
z t 

• 1 

400 500 600 -+;\ in nm 

Fig.13:De insteltijd van de warmtegeleiding voor epidermis (Te) en dermis (td) als 
furctie van À. 

Bij een bundelbreedte van 1 mm (huidige waarde) zal voor 

de epidermis de tijdconstante T (1 .17) vnl. afhangen van 
I 

T z en dus!in de orde van honderdsten van seconden liggen. 

Voor de dermis geldt dat T en T in orde grootte vergelijk-z r 
baar zijn~ zodat dus ook T in de buurt van seconden zal lig-

gen. Ook ~al dan in de dermis de radiale warmtegeleiding 

ongeveer evengroot zijn als de axiale, i.t.t. de epidermis 

waar de w4rmtegeleiding in z-richting zal overheersen. De 

epidermis kan dus als een soort warme plaat op de dermis 

gezien worden die de dermis opwarmt ( 11 strijkijzer eff eet 11 ) • 

Als dit z4lfde model wordt toegepast om de tijdconstante 

van een bloedvat te vinden moet in (1 .19a) niet de bundel

breedte, maar de straal van het bloedvat ingevuld worden. 

De relaxaiietijd van een bloedvat wordt dan: 

Tbl~ 2.5/10 3 s= 2.5 ms 

Dus ook nu wordt weer een tijdconstante van enkele ms gevon

rlen (vergelijk (1.11 )). 
I 
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Kortom: Dr warmtegeleiding in bloed komt binnen enkele ms 

tot stand, die van de epidermis in axiale richting in hon

derdsten van seconden en die van de dermis in seconden. 

Dit betek~nt dat in de pulssituatie (t
1 

enkele ws) alleen 

een toplaagje van bloed opgewarmd wordt. De dermis zal nau

welijks opwarmen en de epidermis zal, bij een geschikte golf

lengte, obk niet veel in temperatuur stijgen. In geval 2 (t
1 

enkele ms) zal de warmtegeleiding er voor zorgen dat bloed 

meer gelifkmatig opgewarmd wordt. De dermis zal echter nog 

weinig merken van deze warmtestroom en dus niet veel in tem

peratuur meèr stijgen. Ook de temperatuurverhoging in de 

epidermislzal bij deze t 1 bij de juiste golflengte gering 

zijn. Echter in het qss-geval zal de warmtegeleiding zo groot 

zijn dat niet alleen bloedvaten en epidermis, maar ook de 

dermis st~rk in temperatuur stijgen, met de nadelige gevol

gen vandien (beschadiging dermis). 

De idealelpulstijd voor wat betreft de optimale laserthera

pie voor wijnvlekken zal dus te vinden zijn bij toestand 2 

en 3 (de huidige therapie valt onder situatie 1). Experimen

ten zulle~ moeten aantonen of het voor het coaguleren van 

bloedvaten voldoende is om alleen een toplaagje (geval 3, 

t 1 ~ ws) op te warmen of dat het hele capillair in tempera

tuur moetlstijgen (geval 2, t 1 ~ ms). 

§ 1 .4 De beschadigingsintegraal ~(t) 

In het algemeen zal niet alleen de temperatuur bepalend zijn 

voor coagulatie van weefsel, maar ook de tijd gedurende wel

ke deze temperatuur stand houdt. Een hoge temperatuur kan 

gedurende leen korte tijd een zelfde effect bewerkstelligen 

als een lagere temperatuur gedurende een langere tijd. Een 

grootheid ldie zowel de temperatuur als de tijd in rekening 

brengt is de beschadigingsintegraal die in deze paragraaf 

wordt afgeleid. 

Als de La*lace-operator in de warmtegeleidingsvergelijking 

(1.6) m.b.v. een tijdconstante T benaderd wordt ontstaat 

de volgende differentiaalvergelijking: 

I 
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d(L'IT) 

dt 
= Q 

pC 
V 
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T 

Oplossing' van deze DV. (1.20) geeft: 

T = a 
Q•T 

--::~<.-....:~·{1-exp(-t/T)} 
pC 

V 

T lim = T = max t+oo a 
Q•T 
pC 

V 

laser aan 

laser uit 

T ma x wordi, op 2% na, bereikt na t= 4T. 

(1.20) 

(1.21) 

Voor de drie onderscheiden situaties staat in figuur 14 de-
ze oplosstng schematisch getekend. 

-~, I , .. 

-~ :~:ax 

2 3 4 5 6 7 

A: T in de orde van seconden (toestand 1). 
_j_ 

1 

T/T I 
t max 

T/Tmax 
t . 

2 tl/1 4 5 6 7 8 

enkele ms (toestand 2). 

3 4 5 6 7 8 
enkele ~s (toestand 3). 

9 

-+t/T 

+t/1 

+t/1 

Fig.14: T als functie van t volgens (1 .20) voor de drie onderscheiden situaties. 
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Uit deze figuur 14 is af te leiden dat wat betreft geval 1, 

waar T I altijd gedurende enige tijd bereikt wordt, de co-ma::x; 
agulatiegrens van T=70°C dezelfde resultaten zal moeten 
opleveren als de beschadigingsintegraal. Echter voor de ge-

vallen 2 6n 3, waar T niet bereikt wordt en zowel voor-, max 
(laser aan) als nageschiedenis (laser uit) belangrijk zijn, 

zou het kunnen zijn dat de beschadigingsintegraal beter met 

de werkel~jkheid overeenstemmende coagulatiegrenzen voorsr~ 
dan de T= 70°C grens. 

In appendix B wordt de beschadigingsintegraal ~(t) afgeleid. 

Deze ziet I er uiteindelijk dan als volgt ~ü t: 
t 

00 

~~()()= B~3·10 95 Jexp(-7.5·10 4 /T)·dt 
0 

( 1 • 22) 

Eindtijds~,ip t
00

iS in principe de tijd waarop de t6mperatuur 

(in K) weer de begintemperatuur is geworden. Er treedt be

schadigin~ op als ~(t)~1. De grens van beschadiging is dus 
\i(t)=1. ' 
In het pulsgeval is voor de berekening van ~(t) de pulsduur 

t 1 te ver~aarlozen t.o.v. de vervaltijd (zie fig.14) en zal 

de bescha~igingsintegraal bepaald worden door het tempera

tuurverloop,veroorzaakt door de warmtegeleiding, na het uit

schakelen Ivan de laser. Aangezien Àw voor alle weefsels even 

groot is zal ook het temperatuurverloop overal hetzelfde 

karakter hebben en dus zal om de grenswaarde van beschadi-
' 

ging te be~eiken bij elke pulsduur in het pulsgeval dezelf-

de temperatuurverhoging nodig zijn. 

In het qss~geval zal de temperatuur constant zijn (T ) 

en het tem~eratuurverval na uitschakelen niet meer w::~nlijk 
tot~_(:\:) bijdragen (zie fig.14). De beschadigingsintegraal 

is dan te fchrijven als(zie (B.5)): 

~(t)= t ·A·exp(-E /RT) 
1 exp ( 1 • 23 ) 

Uit (1.23)1is af te leiden wat de minimaal benodigde tempe-
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ratuur vo1or beschadiging bij 

qss-geval (toestand 1) is: 

Eexp/R T ,__ -af ln ( A ) + l n ( t 
1 

) 

een bepaalde pulstijd voor het 

( 1 • 24) 

Wanneer dan de benodigde temperatuurverhoging voor bescha

diging (~b1) als functie van de pulstijd wordt uitgezet ont-

staat figuur 1 5 . 

~~T 

~ 30 

20 

10 

1 0 3 

Fig .15: Minimaal benodigd temperatuurverschil LIT voor coagulatie als functie "Jan r 

Uit ( 1 . 24) volgt dat bij steeds langere pulstij den t 
1 

de 

minimaal benodigde temperatuur steeds lager wordt. De grens 

zal daar liggen waar T
00 

de begintemperatuur is. Deze wordt 

bereikt ats t 1 ~3·10
11 s (=9513 jaar). Gezien de gemiddelde 

levensduut van een mens zal deze grens nooit bereikt worden! 

Door op deze rnanier de coagulatiegrens van ~(t)=1 om te zet

ten in ee~ minimale grenswaarde voor de temperatuur wordt 

een berekening van de beschadigingsintegraal (1 .22) omzeild, 

terwijl er voor korte tijden toch een redelijk kriteriurn 

voor coag4latie is. Voor een pulstijd van t
1

=.1s zal, vol

gens fig. 15, de coagulatiegrens bij 70°C liggen, terwijl 

deze voor een pulstijd van t 1 =1~s bij 77°C ligt. Voor t 1 ~1rns 
wordt eenlcoagulatiegrens van 76°C aangehouden. 

§ 1 .5 Koelen met water 

Zolang de !huidige behandeling van wijnvlekken met een Argon

laser bestaat zijn er suggesties gedaan om deze therapie 

effectievTr te maken. Dit varieert van minder bruikbare ge

dachten (zoals bv. bloed inspui ten met een kleur st of) tot 

voorstellen die nader onderzoek verdienen. De belangrijkste 

zijn: 
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1/ VaÏ te voren koelen van de huid met bv. ijs geduren

de enkele minuten zodat in de epidermis een groter 

temperatuurverschil overbrugd moet worden. 

2/ Ti~dens behandeling warmte van de epidermis afvoeren 

door water. 

Het idee achter deze suggesties is dat op deze manier de 

(epi)dermlis minder in temperatuur stijgt, en dus minder be

schadigd wordt. Wat dat betreft is er het volgende over te 

zeggen: 

ad 1/ 

Koelen met ijs komt erop neer dat een plaat van 0°C op de 

epidermis! wordt gelegd. De oplossing voor het temperatuur

verloop in de huid is dan: 

T(t,z)= JO•erf( z ) 
14at 

(1 .• 25) 

Voor de tijd T waarop de huidtemperatuur met een factor 1/e 

gedaald ils geldt dan: 

(z in mm, T in s) ( 1 • 26) 

Voor versiehiliende z staat Tuitgezet in figuur 16. 

100-r--------------------------------------

! 

T in 
t 

1 0 

0 • 5 
+z in mm 

Fig.16: De eigentijd T van koelen met ijs als functie van z volgens (1.26). 
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Uit deze ~iguur16 is af te leiden dat selectief afkoelen 

van de epidermis niet mogelijk is, want binnen enkele secon

den is de gehele huid (tot op 1mm) in temperatuur gedaald 

tot minst~ns 11°C. Het gevolg is dus dat als een bepaalde 

temperatuur (bv. coagulatiegrens) bereikt moet worden een 

groter temperatuurverschil overbrugd moet worden, en dus 

meer lase~vermogen nodig is (bij dezelfde t
1 

en w
1

) dan het 

geval zou zijn zonder koelen. Dit is d~s geen voordeel! 

Gilchrest
1 

e.a. (ref.22) vinden dat de vulling (percentage 

erythrocyten) van de capillairen toeneemt bij afkoelen, 

hetgeen zou leiden tot betere resultaten. Hun gevonden waar

den vertoren m.i. geen significante verschillen (vasculaire 

vulling van 21±7.4% i.t.t. bij afkoelen 27±21 .3%), zodat 

fysisch gezien dit geen reden zal zijn voor betere resulta-

ten. I 

Kortom; afkoelen van de huid voor aanvang van de behandeling 

heeft fysisch gezien geen zin. 
I ad 2/ 

De nu volgende globale berekening probeert een indruk te 

geven van
1

wat er mogelijk is met koelen met water van de 

huid tijdens behandeling. 

Stel dat een temperatuurdaling van tien graden (6T ) voldoena 
de is om ~eschadiging van epidermis te voorkomen. Dit bete-

kent dat het water hoogstens een vermogen s
8 

af moet voeren: 

Het vermogen E welk een laagje water met dikte Z dat met w w 
een snelh,id v over de wijnvlek stroomt kan opnemen is: 

w 
sw= Cv·6Tw•p•2W1 ·zw·v 

Wil het kbelen zin hebben dan zal minstens deze grove ener

giebalans moeten kloppen: 

E ~ E 
w e 

hetgeen m,t W1 =1mm, Z =.065mm, Z =.1mm, C8 =3.5•10 3 J/kgK, e w v 
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Cw=4.2•1d 3 J/kgK en ~T =40K het volgende voor de snelheid 
V · W 

v oplevert: 

v~0.2/t1 in mm/s ( 1 • 27) 

Dit houdt in dat voor het pulsgeval (t
1
= ws) de snelheid 

van het water ongeveer v= 200 m/s zou moeten bedragen. Dit 

is een tJmelijk irre~le situatie en uit deze energiebereke

ning blijkt dus al dat koelen in het pulsgeval geen zin heeft. 

In het t,eede geval, waarin t 1 enkele ms is, zou de snelheid 

ongeveer v=0.2 m/s moeten zijn. Deze srelheid is makkelijk 

realiseerbaar. Echter de tijd die het water nodig heeft om 

in temper~tuur te stijgen is veel langer dan de pulsduur ( 

het duurt ongeveer 1/3 s om de bovenste laag van het water 

40 graden in temperatuur te verhogen, uitgaande van een epi

dermis vab 70°C), zodat ook in dit geval koelen met water 

geen zin heeft. 

Voor het rs~~geval zou ~~ snelheid onge~eer v=2 mm/s moeten 

bedragen. BlJ een pulstlJd van t
1

=0.1s zou het water dan 

.2mm op moeten schuiven. Dit is gering in vergelijking met 

een bunde~breedte van 1mm (waarden huidige therapie), zodat 

het water' als stilstaand beschouwd kan worden (de wijnvlek 

hoeft dus alleen maar nat gemaakt te worden). De pulsduur 

van enkelle tienden van seconden is van dezelfde ordegrootte 

als de tijd die de warmtegeleiding nodig heeft zodat, op 

grond van deze grove berekeningen, het in principe mogelijk 

is (fysisbh gezien) dat koelen in het qss-geval minder be

schadiging van (epi)dermis oplevert. 

Meer nauwketirige berekeningen (~ 2~2.3) zUllen moeten aan

tonen of ~et inderdaad zinvol is om koelen in het qss-geval 

in praktijk te brengen. 
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HOOFDSTUK II 

================== 

i Het lagen-model 

=============== 

2.1 Aanpak tplossingsmethoden voor het warmtegeleidingsprobleem 

In hoofdstuk I is de warmtegeleidingsvergelijking (1.6) afgeleid en is 
i 

getracht enig inzicht te verwerven in de fysische processen die zich in 

de huidlafspelen, wanneer het met laserlicht behandeld wordt. 

In de hoofdstukken II & lil wordt vergelijking (1.6) voor T opgelost. Het 

blijkt ~chter dat de analytische oplossing van (1.6) vanwege onder andere 

~~discontinue verloop in de diepte z van de absorptie- en ver

strooii~gscoëfficiënt en dus discontinue verloop van de bronterm Q (1.14) 

niet bruikbaar is (ref. 11), zodat de temperatuur rechtstreeks uit 

vergelijking ( 1.6) met behulp van differentiemethoden numeriek berekend 

wordt. 

Wanneer lin de dermis niet meer de afzonderlijke bloedvaten beschouwd wor

den, maar bloed als één laag (plexus) op een bepaalde te variëren diepte 

in de ddrmis gezien wordt (fig. 17), is het warmterobleem rotatiesymme

trisch geworden en kan vergelijking (1.6) in cilindercoördinaten uitge

schreved worden (zie ook vergelijking (1.15) die daar echter alleen voor 

epidermis/dermis is afgeleid): 
I 

er~.i s 

plexus 

dermis 

Fi~.j?: La~enmodel van een wijnvlek als bloed als aparte laag (~lexus) in de der
mi~ wordt beschouwd. 
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r, 2 = A ( z) I ( z) P1 e - ( 1 W 
0 

) 

2 
TIW, 

0 

als rand- en beginvoorwaarden: 

t J 0 T (o, r, z) = 30 °C r,z 2: 0 

J 0 
é3T 

(t,o,z) 0 t,z,2; r 
é3r = 0 

0 
é3T z 9 dZ 

(t,r,o) = 0 t,r ;;; 0 

1 é3T 
+ --+ 

r é3r 
(2.1a) 

(2 .lb) 

(2.1c) 

(2.1ri) 

Beginvoorwaarde (2.1b) geeft aan dat de begintemperatuur van de huid 
! 

30°C. is. 

Randvoorwaarde (2.1c) representeert de cilindersymmetrie rond de r=o as, 

terwijl voorwaarde (2.1d) impliceert dat er geen warmteflux van de epi

dermis 'aar de buitenwereld gaat. (Adiabatische situatie, zie opmerkingen 

bij (1.6)). Verder zal algemeenT (t, r, z) ~100°C als additionele 

voorwaa~de meegenomen moeten worden omdat verdamping in vergelijking 

(2.1a) niet verdisconteerd is. 

Om het ~armteprobleem voor numerieke aanpak geschikt te maken zullen in 

het algemeen de constante coëfficiënten in vergelijking (2.1) geëlimi

neerd mqeten worden. 

J.W. de Kleijn, die voor het lagenmodel het computerprogramma uitgewerkt 

heeft (~ef. 11), heeft dit opgelost door de variabelen T, t, ren z 

dimensieloos te maken: 

p = r/ 
w 

0 

ç z/ 
w 

0 

"Aw 
(2.2) 

t· T 
pC w 2 

V 0 

8 (T-T ) · 
Àw • TI 

= 
0 A(o). I(o) . pl 
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Met behulp van (2.2) gaat vergelijking (2.1) over in: 

I 

38 3
2e Cl ( ~) + A(Wgl,) I (W0 [,) 

2 1 -p 
élT =äZç +--

p élp A(o) I (o) e 
ÇJ (lp (2. 3à) 

Met rand- en beginvoorwaarden: 

T != 0 B (o,p,[,) = 0 p,[, > 0 

p I= 0 
38 

(T,o,l,) 0 (lp T,[, > 0 (2.3b) 

r, I= 0 
38 (T,p,O) 0 
Cl[, 

T,p > 0 

De uiteindelijke analytische oplossing van (2.3) is (ref. 11): 

00 

-p
2
/(4T

1 

+ 1) J 
e ' 

(4T'+1).h' dl, 

' 2 • . A~~~;i~,~~0 [,) e -([,-[, ) /4T 

... oo 
(2 .4) 

Alhoewel 8(T,p,r,) en dus T (t, r, z) met behulp van (2.4) direct numeriek 

berekenq kan worden is dit een tamelijk tijdsintensieve bezigheid vanwege 

de twee integraties. Vandaar dat voor de oplossing van e wordt uitgegaan 

van (2.~). Omdat een programma maar met een eindig aantal plaatsstappen 

(eindige ruimte) kan werken worden als additionele voorwaarden op de rand 

meegenomen: 

[

z r zd 

r I= R 

30 t,r > 0 
(2.1e) 

T (t,R,z) = 30 t,z > 0 

ofwel I 

l R/ e R 
,[,) 0 T,[, > 0 p (T, Iw = w 

0 0 

I (2.3c) 

zct; e z :;;; 0 [, t w (T,P, d/W )= 0 
T,P 

0 0 
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Vergelijking (2.3) wordt gediscretiseerd met behulp van de Douglas

Rachfortl methode (een AD1-methode, zie ref. 28, 29 en 11) waarbij onder 

andere gebruik wordt gemaakt van de op de B7700 standaardprocedures 

TTR1DEcl en TTRIDECSOL (zie ook hoofdstuk II1). De convergentie is van de 

orde twee. 
I Het programma werkt interactief en vraagt de volgende waarden op: 

dikte epidermis (Dl), dermis (D2), plexus (D3), dermisdikte onder 

dk plexus (D~) en huidbreedte (RR) in mm en laserpulstijd (TT) in 

seconden; 
I 

bundelbreedte wl in mm; 

l~servermogen POW in Watt; 
i 

aantal plaats- (van de verschillende huidlagen in z-richting en 

r-richting) en tijdstappen: 11, 12, 13, 11, JJ en NN; 
I 

aantal te printen rijen, kolommen en t-niveau's: 1STEP, JSTEP en 

NSTEP. 
I. 

Als antwoord wordt dan de temperatuurdistributie geprint als opgegeven 

volgensi1STEP, JSTEP en NSTEP. De karakteristieke parameters voor de 

kleur licht (Ae, Ve, Ad, Vd, Abl) worden in het programma ge!nitia

liseerd1 

Algemeen zal vanwege randvoorwaarde (2.3c) de huidbreedte RR groter 

gekozen1moeten worden dan de bundelbreedte W1• Vanwege eenvoud is 1(z)=O 

genomen in de dieper gelegen dermis onder de plexus. 

Bij eenlnetwerk van 12 punten in radiale richting (O<r<3Wl), 5 punten in 

de epidermale z-richting, 15 punten in de bovenste dermislaag, 20 punten 

in de p~exus en 5 punten in de overblijvende dermis wordt een fout van 

ongeveer+ 0.3 graden geclaimed (ref. 4). Een berekening van de tempera

tuurdis~ributie voor 41 =0 .ls met tien intermediaire tijdstappen 

(t-niveau's) duurde ongeveer 2 seconden. 

2.2 Resultaten lagen-model 

2.2.1 Optimaliseren huidige therapie -------r-----------
Van Gemelrt e.a. (ref. 4) hebben met behulp van dit computermodel voor 

variati~ rond de huidige ordegrootte van laserparameters 



tl 

-33-

(pulstijd enkele tienden van seconden en bundelbreedte enkele mm) het 

optimalè geval berekend voor de Argonlaser. 

Zij vonden dat een expositieduur van t1=0.1 s en een bundelbreedte van 

W1= 1 m~ tot de meest efficiënte plexus coagulatie (laagste E1, zie fig. 

18), leidde. 

i 

( J /ent) 20 

I 
I 

10 

I 

0.1 01 

• 
• • 

03 Oh 05 Q6 

- t 1(sec) 

E1 (J I cm2) 

I 
80 • 
70 

60 
r--1 

I 
I 
I 

50 

40 • 
30 

20 

• • 
10 

0.5 1.0 1.5 2.0 

B 

·j":•"': l~Ee•' Htl E1 (zodanig dat op 1=.365mm) als functie van (uit ref.4): 

"• e pulstijd t. 1 (:\=500nm, W1 =1mm) 

n; de bundelbreedte wl (:\=500nm, tl=.4s) 

::tqJpen zijn experimentele resultaten Haina e.a. (ref,JS). 

De conclusie uit hoofdstuk I dat t1 zo klein mogelijk moet zijn blijkt 

inderdaaa door dit model bevestigd te worden. Als bloed evenals de 

(epi)dermis als laag gezien wordt, zal voor de plexus voor de tijd

constant~ in radiale richting ook vergelijking (1.19a) gelden. Hieruit 

volgt dar dan de bundelbreedte W1 zo groot mogelijk gekozen moet worden. 
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Dat voor W1 > 1.5 mm de curve uit fig 18B horizontaal gaat lopen is als 

volgt tJ verklaren: De warmtestroom, tussen twee nabijgelegen punten met 

verschillende r en dezelfde z zal afhangen van het temperatuurverschil 

tussen ~eide punten, dat op zijn beurt o.a. weer afhankelijk is van het 

verschil in toegevoerd vermogen. Als nu de bundelstraal groter wordt zal 

het gaussisch profiel van de laserbundel ter plaatse afvlakken, hetgeen 

betekent! dat het verschil in toegevoegd vermogen tussen beide punten min

der groot wordt, en dat dus de warmtestroom in grootte zal afnemen. 

Het blijkt dus dat voor W1 ~ 3/2 mm de warmtestroom rond r=O constant is 

geworden! en verder vergroten van de laserbundelbreedte zal geen zin meer 

hebben. 

Praktisch zal er ook een bovengrens aan W1 zijn, omdat bij gelijkblij-
I 

vende energiedichtheid E1 bij het vergroten van W1 het vermogen kwadra-

tisch moet toenemen (1.13). 

Het grotr verschil tussen de berekende en experimentele waarden van de 

energiedichtheid E1 voor W1 < t mm is een gevolg van het feit dat de 

K&M-theorie voor W1 < t mm een overwaardering van de lichtintensiteit in 

de huid ~nhoudt (par. 1.2). 

Dit betekent dat er meer vermogen nodig is om tot een bepaalde intensi

teit op pepaalde diepte z te komen dan uit de berekeningen m.b.v. K&M 

volgt, h~tgeen klopt met fig. 18B. 

~at de andere experimenten iets hogere waarden voor E1 te zien geven dan 

uit de c~lculaties volgt komt vanwege de arbitraire keuze van de plexus-
I 

diepte. Het belangrijkste is dat de helling die de experimentele resul-

taten vertonen ook terug te vinden is in de berekeningen met het lagen

model. 

Het is alleen maar de vraag of door het bloed als laag te zien niet de 

warmtestroom in radiale richting ondergewaardeerd wordt: De grootte van 

de invlo~d van de warmtegeleiding hangt onder andere af van de bronterm. 

Deze bestaat, voor wat betreft die invloed, uit twee delen; nl. de 

K&M-term I (A. I) en de e-macht (van het gaussische profiel van de laser

bundel). Door bloed als laag te zien is de K&M-term op bepaalde z in 

radiale richting overal even groot en zal voor het lagenmodel de warmte

geleiding dus alleen maar afhangen van die e-macht. 
! 
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Vandaar! dat de conclusie is dat W1 zo groot mogelijk moet zijn. In werke

lijkheid bestaat er geen plexus, maar ligt er in de dermis een bloedvat 

met eindige afmetingen, zodat er in radiale richting wel degelijk ver

schil is in de K&M-term. Afhankelijk van de invloed van deze K&M-term in 

verhouding tot de invloed van de e-macht (waarin W1 verdisconteerd is) op 

de warm}egeleiding zou er een andere optimale waarde voor W1 kunnen 

bestaan dan het lagenmodel voorspelt. 

Aangezien het moeilijk is om af te schatten hoe groot het effect van 

ieder van deze effecten is, is er een nieuw model ontwikkeld (buizen

model) waarin wel met een bloedvat van eindige afmetingen in radiale 

richtin~ (d~ar x-richting) rekening wordt gehouden (hoofdstuk III). 

M.b.v. het lagenmodel is echter wel een kwalitatief beeld te schetsen van 

wat de beste golflengte en pulstijd is (par. 2.2.2). Ook kan het een 

antwoord verschaffen op de vraaG of het zinvol is om een laagje water 

tijdens [de behandeling aan te brengen (par. 2.2.3). 

De plex1scoagulatie-efficiëntie is gedefinieerd als het quotiënt van~T 

en de bJnodigde E1 voor plexuscoagulatie (r=O en hier 

"T I E1 2C~ 

~c~ Jicm2; 

\ 

-2 _, 0 

Fig.19: De plexuscoagulatieëfficiëntie 6T/~ 1 
(6p1 =.365mm) als functie van t

1
; 

curve (1): w1 =.5mm, curve (2): '1!
1

=1rnm 

curve (3): verschil (1) en (2). 
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Z=0.365 mm). In figuur 19 is deze ~T/E1 gegeven als functie van de 

pulsduur. 

De curve (fig. 19) is afgeleid voor de Argonlaser, maar zal kwalitatief 

ook voor andere golflengten gelden. 

óT/E1 zal afhangen van de grootte van de warmtestromen. In hoofdstuk I is 

afgeleid dat voor het pulsgeval (toestand 3), wanneer de warmtegeleiding 

verwaarloosbaar is, de efficiëntie optimaal zal zijn. Dit blijkt 

inderdaad ook uit fig. 19 waar~T/E1 voor het pulsgeval het grootst en 

constant is. De warmtegeleiding zal de meeste invloed hebben in het 

q.s.s.-geval hetgeen resulteert in een zeer lage efficiëntie, terwijl in 

geval 2, wanneer de warmtegeleiding op gang begint te komen, AT/E1 iets 

onder het maximum ligt. 

Ook de geschatte ordegroottes van de tijdconstanten in hoofdstuk I blij

ken overeen te stemmen met de waarden die volgen uit figuur 19: De puls

duur waarbij de warmtegeleiding voor het eerst invloed heeft, ligt inder

daad rond de ms en de voorspelde tijdconstante in de orde van seconden 

voor de radiale warmtegeleiding (1.19a) blijkt uit het verschil in effi

ciëntie tussen de curven (1) en (2) voor pulstijden groter dan 1/10 s. 

De conclusies wat betreft de pulstijd uit hoofdstuk I blijven dus geldig: 

als alleen de toplaag maar verwarmd hoeft te worden om coagulatie 

te veroorzaken zijn pulstijden in de orde van ps het meest 

efficiënt. 

Als coagulatie meer is dan alleen het verwarmen van een toplaag van 

bloed zullen de optimale pulstijden rond de ms liggen (dan is de 

warmtestroom voldoende groot om de directe omgeving gedeeltelijk te 

verwarmen, maar nog niet zo groot dat de dermis beschadigd wordt). 

Voor de gevonden optimale laserparameters bij de huidige therapie (Wl = 1 

mm, t1 = 0.1 s) wordt nu gekeken waar de kleur licht die optimale 

plexuscoagulatie veroorzaakt. 

Wat betreft de ideale golflengte is deze het beste af te leiden uit de 

selectiviteit van een bepaalde kleur als functie van de energiedichtheid. 

De selectiviteit S bij een bepaalde energiedichtheid E1 is gedefinieerd 

als het verschil tussen de ~exuscoagulatiediepte srl en de dermis

beschadigingsdiepte &~ (voor r=O). 
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Uit deze figuur 20 blijkt duidelijk dat ~ = 577 nm (geel licht) de voor

keur verdient voor selectief coaguleren van bloed. Vanwege de iets 

geringere absorptiecoëfficiënt bij À = 540 nm (groen licht) ligt de curve 

voor deze golflengte iets onder die van de À = 577 nm. De slechtste keuze 

is in dit geval À= 415 nm (blauw-violet licht), terwijl de kromme voor 

de Arg~aser (groen-blauw) tussen de andere inlicht. 

Dat de ~ = 415 nm er zo slecht uitkomt in deze situatie ( t1 = 0.1 s) 

ligt aan het feit dat, hoewel K in het pulsgeval zeer klein is (zie fig. 

8), er alleen maar een toplaagje wordt opgewarmd (par. 1.3.2). Dit houdt 

in dat er dan grote temperatuurverschillen zullen ontstaan tussen twee 

nabijgejegen punten (zelfde r, verschillende z) zodat de warmtestroom bij 

langere pulstijden (t1= 0.1 s) aanzienlijk is in vergelijking met die bij À 
= 577 n , waar niet alleen een toplaagje maar een gedeelte van bloed 

I 

verwarmd wordt (fig. 9), zodat er veel energie toegevoegd zal moeten 

worden om de plexus op 70°C te brengen, hetgeen dus, mede door de 

warmtegeleiding, resulteert in een diepe beschadiging van de dermis. Dit 

effect is bij pulstijden van t1 = 0.1 s zelfs zo groot dat de S-curve 

voor À = 415 nm onder die van de Argonlaser (À ~ 500 nm) komt te liggen. 
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Kortom, de ideale golflengte voor het selectief coaguleren van de 

plexus bij pulstijden in de orde van 1/10 s en bundelbreedte in 

de orde van 1 mm is de À = 577 nm. Daarna volgen ~ = 540, 500 en, 

als slechtste keuze, 415 nm. 

Omdat niet alleen het relatieve verschil tussen de plexus- en dermiscoagu

latiediepte, maar ook de absolute waarden interessant zijn, zijn in 

figuur 21 de coagulatiediepten voor zowel plexus als dermis tegen de 

energiedichtheid uitgezet. 
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Hieruit (fig. 21) is af te leiden dat voor À= 577 nm niet alleen de 

selectiviteit S het "beste" is, maar dat bij deze golflengte ook de 

grootste plexuscoagulatiediepte (en vanwege die grote S de minste 

beschadiging van dermis) bij een bepaalde energiedichtheid E1 bereikt 

wordt. Dat pleit er dus nogmaals voor om als optimale golflengte in het 

q.s.s.-geval (toestand 1) de À= 577 nm te kiezen. 
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Omdat de meeste gedilateerde bloedvaten van een wijnvlek tot op zo'n 0.5 

mm diepte liggen (figuur 2) zal de minimaal toegevoegde energiedichtheid 

E1m om dan de meeste bloedvaten te coaguleren voor À = 577 nm ongeveer 

Et'~ 7 J/ cm2 bedragen. Voor À = 540 nm is Er~ 8J/cm2, voor de Argonlaser 

is Et~ 12J/cm2 en voor )... = 415 nm zal E{' ~ 16J/cm2 moeten zijn. 

Praktisch gezien heeft dit dan de volgende consequenties: Het C.W. vermo

gen van een kryptonlaser (met lijnen rond 415 nm, zie figuur 3) is maxi

maal 1W, hetgeen betekent dat bij een pulstijd van 0.1 s en een bundel

breedte van 1 mm (dus El~3J/cm2) de minimaal benodigde energiedichtheid 

E{" bij lange na niet gehaald wordt en dus dat deze golflengte praktisch 

onbruikbaar is. Het benodigde vermogen voor ~ = 500 nm (ongeveer P~ 4W) 

ligt uiteraard binnen het bereik van een Argonlaser (die dan ook klinisch 

wordt toegepast). Om een golflengte van À= 577 nm (en 540 nm) te verkrij

gen zal gebruik gemaakt moeten worden van een dyelaser (kleurstof b.v. 

Rhodamine 575). Deze C.W.-dye lasers (gepompt met een krachtige Argon

laser, zo'n 20W) hebben normaal een maximale output van zo'n 3 Watt, het

geen overeenkomt met E1~ 10J/cm2. Praktisch gezien liggen deze golfleng

ten (À = 577 en 540 nm) dus binnen de mogelijkheden. 

Voor de volledigheid is niet alleen de dermiscoagulatiediepte voor r=O 

berekend, maar is ook voor r)O gekeken naar de beschadiging b van de 

(epi)dermis. Dat is weergegeven in de figuren 22-27. 

De beschadigingakrommen zijn berekend voor een E1 waarbij de plexus op 

zekere diepte z (r=O) de coagulatiegrens (T = 70°C) bereikt, en wel res

pectievelijk ~pl = 0.165 (1), 0.365 (2), 0.565 (3), 0.765 (4) en 1.065 

mm (5) voor de figuren 22-25. 

Vanwege het gaussisch intensiteitsprofiel van de laserbundel L(r) (figuur 

12) zal de temperatuur in de huid buiten het centrum van de laser (r= 0) 

lager zijn dan in het middelpunt (r=O) en des te lager worden naarmate r 

groter wordt. Dit stemt overeen met het verloop van de resultaten in fig. 

22-27 die inderdaad een minder diepe beschadiging van de dermis te zien 

geven voor r)O. 

Uit bijvoorbeeld figuur 23 blijkt, uit het feit dat er voor r)1 ook be

schadiging optreedt, dat bij een pulstijd in de orde van 1/10 s er inder

daad een radiale warmtegeleiding is. 
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Ook bli~kt uit o.a. fig. 26 en 27 nogmaals dat À = 577 nm, bij pulstijden 

in de otde van 1/10 s de minste beschad~ng van dermis oplevert en dus 

als golflengte de beste keuze is. 

Uit hoofdstuk I en figuur 19 kwam al naar voren dat de huidige gebruikte 

pulstijden fysisch gezien niet de meest geschikte zijn. Vandaar dat de 

coagulatiediepten van plexus en dermis voor verschillende golflengten ook 

voor de andere twee gevallen (pulsgeval en situatie 2) zijn berekend. Er 

kan dan kwalitatief (en kwantitatief) bekeken worden welke de meest 

optimale pulstijd is, en wat daarbij de meest geschikte golflengte is. De 

drie gerallen zijn onderscheiden door de pulstijden t 1 = 1 ps, 1 ms en 

o.1 s. I 

Omdat voor À = 540 nm toch vrijwel identieke resultaten verkregen worden 

als voor À 577 nm zijn de berekeningen voor À = 540 nm in het resterende 

deel van dit verslag achterwege gelaten. 

In figu1r 28 is de selctiviteit S als functie van E1 gegeven voor de drie 

onderscheiden situaties en de drie te onderzoeken golflengten • 
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Uit fig~ur 20 was gebleken dat À = 415 nm bij pulstijden in de orde van 

1/10 s ~en slechte keuze is. Dit is te wijten aan de grote invloed van de 

warmtegeleiding bij deze langere pulstijd. Het is dus te verwachten dat 

bij kortere pulstijden, waar de warmtegeleiding gerin5ciè invloed heeft, 

bij deze golflengte betere resultaten verkregen zullen worden. Inderdaad 

volgt uft fig. 28 dat voor kleine Et de selectiviteit S het grootst is 

bij À = 415 nm voor pulstijden van t1 1 ms en korter. 

Bij deze pulstijden (t~ 1 ms) levert À 577 nm vrijwel dezelfde 

resultaten op voor S als À = 415 nm, terwijl S voor de Argonlaser wel 

toeneem~ bij kortere pulstijden, maar toch achterblijft bij de andere 

twee golflengten. 

Verder geldt voor elke golflengte dat S toeneemt bij gelijkblijvende E1 
(ofwel E1 neemt af bij gelijkblijvende S) naarmate de pulstijd korter 

wordt. De afname van El bij een bepaalde S voor situatie 3 (tl = 1 ps) 

t.o.v. reval 2 (tl = 1 ms) is echter gering ( factor 2 voor s = 0.365 en À 

= 577 n~) vergeleken met de afname voor geval 2 in verhouding tot geval 1 

(t1:::0.1 s) (~ factor 7). 

Verder verkleinen van de pulstijd dan t1 = 1 ms zal dus geen significant 

betere resultaten opleveren omdat de invloed van de warmtegeleiding bij 

deze pu stijd al zo goed als verwaarloosbaar is. Dit is van praktisch 
I 

belang omdat wanneer, bij (vrijwel) gelijkblijvende E1 (1.13), de puls

tijd t1 verkleind wordt het laservermogen P1 met dezelfde factor zal 

moeten toenemen. 

Dus fystsch gezien zijn de optimale pulstijden voor lasertherapie: t1 ~ 1 

ms. Bij • deze pulstijden zijn f. = 577 en 415 nm de meest geschikte 

golflengten. Als t1~0.1 s is alleen À = 577 nm de optimale golflengte. 

In figuur 29 en 30 is, evenals in figuur 21, & voor zowel plexus als 

dermis als functie van E1 gegeven. 

I, 

Ook nu blijkt weer dat bij een grote S ook een grote bpl en kleine ~d ho

ren, en dat de golflengten À = 577 en 415 nm bij pulstijden van ms en 

korter de voorkeur verdienen. Het is zelfs vaak zo dat bij deze golfleng

ten bijlhet coaguleren van de plexus op grote diepte de dermis nog onbe

schadig4 blijft. De selectiviteit S is dan ook voor korte pulstijden (t~ 
1 ms) voor vrijwel elke !pl maximaal (S= bpl)• Verder blijkt dat zelfs 

voor t1 = 1 ps (fig. 30) erbij de Argonlaser 

optreed~ (E1> 4J/cm2). Dit is een gevolg van 

dermale beschadiging 

het feit dat de K&M-theorie 
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bij deze golflengte ( ). = 500 nm) in de bovenste dermislagen een zelfde 

grootte Ivan de bronterm veroorzaakt als in de plexus. 
i 

Om de verschillen van de coagulatiediepten van plexus en dermis tussen de 

3 situaties beter te kunnen vergelijken zijn in de figuren 31-33 per 

golflengte de coagulatiediepten voor de verschillende pulstijden als 

functie •Ivan E1 uitgezet. 

Frappant\ is weer de grote verschuiving van bals de pulstijd van 0.1 s 

tot 1 ms verkort wordt voor À= 415 nm (fig. 31). 

Ook uit deze grafieken (fig. 31 - 33) blijkt dat een pulstijd van t1 = 1 

ms een enorme verbetering t.o.v. de huidige pulstijd t1 = 0.1 s betekent 

voor he9, vergroten van bpl en verlagen van &d bij een bepaalde E1. Verder 

verkleinen van de pulsduur tot t1 = 1 ps veroorzaakt bij de drie on

derzochte golflengten nauwelijks significante verschillen meer omdat de 

invloed van de warmtegeleiding al verwaarloosbaar is en dus de selec-
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tiviteit S al maximaal is. 

Voor de volledigheid zijn in de figuren 22 27 ook de beschadigingskrom-

men van de dermis bij een pulstijd van t1 = 1 ms opgenomen (onderbroken 

lijnen). Zoals te verwachten is, is deze beschadiging veel geringer dan 

bij tl = 0.1 s. 

Figuur 47 is geschetst bij constante energiedichtheid (El = 9.549 J/cm2) 

hetgeen leen vertekend beeld oplevert omdat bijvoorbeeld voor À = 415 nm 

maar zo~n 1 J/cm2 nodig is om de plexus tot zo'n 1 mm diep te coaguleren 

zonder de dermis te beschadigen (zie bv. fig. 31). 
I 

Dus, voor het huidige model zal de optimale pulstijd t1 ~ 1 ms zijn, 

waarbij dan de meest geschikte golflengte À= 415 of 577 (540) nm is. 
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I 

Theoret~sch gezien zijn de resultaten van beide golflengten en pulstijden 

vrijwel I identiek zodat experimenteel (klinisch) aangetoond zal moeten 

worden ~elke van beide golflengten het meest geschikt is om bloedvaten te 

coaguleren en welke pulstijd hierbij optimaal is (wel (tl ~ 1 ms) of 

geen (tl =: 1 ps) warmtegeleiding). Uit hoofdstuk IV zal blijken dat bij 

t1 = 1 ps schokeffecten optreden, die niet in het model verdisconteerd 

zijn, die uiteindelijk geen opbleking voor wijnvlekken veroorzaakten 

zodat deze pulstijd ongeschikt is voor wijnvlekbehandeling. 

Als laatste is gekeken naar de effecten van een Nd-YAG (1060 nm) en een 

C02-laser (10600 nm). De selectiviteit S voor deze twee lasers is overal 

nul. Dit betekent dat de dermis tot aan de plexus gecoaguleerd wordt. 
I 

In figut'r 34 zijn de waarden voor de coagulatiediepten van de plexus bij 

verschi lende energiedichtheden E1 in beeld gebracht. Ter vergelijking 

zijn in deze figuur 34 ook de waarden voor de Argonlaser opgenomen. 

I 
I 

Fig.34: êpl als funtie van E1 • 
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I 

Uit dez~ figuur 34 blijkt duidelijk dat bij pulstijden van ca 1/10 s de 

C02- en1
1 
Nd-YAG lasers een slechte keuze zijn. Met de laatste conclusie 

I 

uit par~ 1.3.2 volgt hieruit dat, fysisch gezien, de co2- en Nd-YAG-la

sers niet geschikt zijn voor lasertherapie in alle onderscheiden situa

ties, dus voor elke t1, ten behoeve van wijnvlekken. 

Zoals gesuggereerd werd in par. 1.5 zou bij de huidige gebruikte 

pulstijden (tl ~ 0.1s) het natmaken van de huid tijdens de behandeling 

kunnen resulteren in een geringere beschadiging van de dermis. Dit is 

m.b.v. bet lagen-model voor twee golflengtes ( À = 577 en 500 nm) bij 

verschi1!lende diktes van het laagje water onderzocht. De andere twee 

golflen tes werden niet doorgerekend omdat: 

- À = 415 nm als onbruikbare golflengte bij pulstijden in de orde 

v~n 1/10 s naar voren kwam 
I 

de resultaten bij À = 540 nm vanwege vrijwel dezelfde A en V als 

bij ~ = 577 nm, nagenoeg identiek zijn met die verkregen bij 

577 nm. 

Vanwege computerprogramma technische redenen moest de dikte van het 

laagje water een veelvoud van 0.065 mm zijn (laagje water in programma 

verkregen door epidermis uit te breiden, maar zonder bronterm). 

In figuur 35 worden de coagulatiedieptecurves van de dermis van de huid 

met en zonder laagje water (dikte 0.13 mm) met elkaar vergeleken. 

Uit deze figuur 35 blijkt dat het aanbrengen van water tijdens de behan

deling ~et een Argonlaser niet of nauwelijks effect heeft. Echter, voor À 
I 

= 577 n1 verschuift de grens van E1 waar dermisbeschadiging begint op te 

treden an zo'n 2.5 tot zo'n 6 á 7 J/cm2. Dit betekent dat dan de plexus 

tot op o'n t mm gecoaguleerd kan worden zonder de dermis (en epidermis) 

te beschadigen. Dit is ook juist de grens waarbinnen de meeste 

gedilateerde bloedvaten van een wijnvlek liggen. Het natmaken van de huid 

lijkt dus zinvol bij pulstijden van t1~ 0.1 s en À = 577 nm. 

Ook blijkt uit figuur 35 dat wanneer er beschadiging van dermis optreedt 

deze met of zonder water even diep ligt. Dit volgt ook uit figuur 36 waar 

de beschadigingsdiepten van de dermis bij een laagdikte van 0.13 en 0.39 

mm water met elkaar vergeleken worden. 
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Volgens, figuur 36 heeft de dikte van het laagje water weinig invloed. 

I 

Dus het natmaken van de huid met water tijdens de behandeling is, 

fysisch gezien, alleen maar zinvol bij À = 577 nm voor pulstijden in 

de orde van 1/10 s. Vanuit klinisch standpunt kan het natmaken echter 

ook bfj de Argonlaser zin hebben (minder branderig gevoel bij 

patiënt). 
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Hoofdstuk 3 
============= 

Het Buizenmodel 
================= 

§ 3.1 Inleiding 

Een nadeel van het lagenmodel is dat, vanwege de oneindige 

uitgebreidheid in radiale richting van de plexus, de warm

tegeleiding rond een bloedvat onderschat wordt. Dit kan wel

licht tot verkeerde conclusies leiden t.a.v. de optimale w
1

. 

Dit probleem wordt ondervangen in het zg. buizenmodel waarin 

' een bloedvat wordt meegenomen dat zowel in z- als x-richting 

eindige a metingen heeft (figuur 37). 

epidermis 

I 

dermis 
bz :~ 
----~~ldz 

z 1 
bloedvat 

Fig.37: Buizenmodel van de huid. 

In y-rich~ing wordt het vat oneindig lang gedacht. Het mo

del is du1 twee-dimensionaal en men kan van pijpen/buizen 

spreken. et nadeel hiervan is dat de laserbundel in y-rich

ting ook neindig uitgebreid verondersteld wordt, maar de 

bedoeling !van dit model is om de warmte-effecten in x-rich

ting beter te verdisconteren (in deze richting wel een gaus

sisch profhel, zie fig. 37). 

In werkelijkheid hebben bloedvaten een ellips-achtige door

snede. In het rekenprogramma is deze vorm i.v.m. de gebruikte 

rekenmethoden rechthoekig genomen. Aangezien toch alleen 

maar kwalitatieve effecten bestudeerd worden zullen deze 

abstracties niet tot onjuiste conclusies leiden. 
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Om het warmteprobleem (1 .6), dat in dit geval in carthesi

sche c o'ördinaten wordt uitgeschreven, voor numerieke aanpak 

geschikt te maken moeten de constanten uit die vergelijking 

(1 .6) geëlemineerd worden. In hoofdstuk 2 werd dit opgelost 

door alle variabelen dimensieloos te maken. Een eenvoudigere 

manier van dimensioneren, die minder rekentijd kost, is de 
volgende: 

u=( T-T 0 ) • Àw/P
1 

T=t. À I pC 
W V 

x=x 

z=z 

( 3 • 1 ) 

Na substitutie van (3.1) wordt vergelijking (1 .6) in carthe
sische co~rdinaten: 

cl u -= 
~T 

met (3. 2) 

Q(x,z)= A(z)•I(z)•L(x)= 

= A(z)•I(z) • exp{-(x/W )2} 
nW2 o 

0 

Allereerst is getracht om een werkbare analytische oplossing 

van vergelijking (3.2) af te leiden. Dit leidde, evenals in 

hoofdstuk 2, echter tot uitdrukkingen die minder geschikt 

zijn voor numerieke aanpak (zie Appendix C) dan het geval 

is wanneer vergelijking (3.2) direct numeriek aangepakt wordt. 

§ 3.2 In/uitvoer van programma 

In appendix D worden de discretisatieformules voor het bui

zenmodel (3.2) afgeleid. Het uiteindelijke programma werkt 

dan interactief. Om tijdens het draaien van het programma 

niet meer variabelen te moeten invoeren dan echt nodig is, 

is zowel voor de dikte van de epidermis (Z =.06mm) als voor 
e 

de dikte van de dermis (Zd=1.14mm) en voor de huidbreedte 

(X=1.96mm) een vaste waarde genomen. Ook de stapgrootte in 
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zowel x- als z-richting ligt vast, evenals de waarden voor 

A en V die binnen het programma geinitialiseerd zijn. 

Tijdens het runnen van het programma worden de volgende va

riabelen opgevraagd: 

- co.Ördinaten linkerbovenhoekpunt van bloedvat (BX,BZ), 

en de dikte in zowel x- als z-richting (resp. DX,DZ) 

van dit vat in mm. 

de pulstijd t
1 

ins en het aantal tijdstappen NN. 

laservermogen pl in w en bundelbreedte wl in mm. 

-aantal te printen rijen (ISTEP), kolommen (JSTEP) en 

t-niveaus (NSTEP). 

Als uitvoer wordt dan de temperatuur van de opgegeven roos

terplaatsen geprint. 

De nauwkeurigheid in de temperatuurT is ongeveer ±.1°C voor 

een netwerk van 96 punten in x-richting en 50 in z-richting. 

Een calculatie van de temperatuurdistributie voor t
1

=1ms 

met 10 intermediaire stappen (NN=10) duurde ongeveer 14.5s. 

In D is een uitdraai als voorbeeld opgenomen. 

§ 3.3 Resultaten buizenmodel 

Een van de redenen voor het ontwikkelen van een nieuw model 

was dat met het lagenmodel geen juiste conclusies t.a.v. 

de optimale w
1 

te trekken waren(§ 2.2.1). Vooral deze laser

parameter zal in deze paragraaf belicht worden. 

Van Gemert e.a. (ref.4) baseerden hun conclusies op fig.18b 

waar de benodigde E
1 

om de plexus op .365mm te coaguleren 

als functie van w
1 

gegeven is. Ook m.b.v. het buizenmodel 

is voor een standaardbloedvat (DX=.08mm en DZ=.06mm) met 

het midden in x=O op een diepte van z=.36mm een zelfde soort 

grafiek afgeleid (figuur 38). 

Dit is gedaan voor drie golflengten en twee pulstijden: 

t 1 =1 ms met À=415, 500 en 577 nm en t 1 =.1 s met À=500 en 

577nm (À=415nm is hier buiten beschouwing gelaten omdat uit 

de resultaten van het lagen-model al duidelijk was dat deze 

golflengte ~'Jij t
1

=.1s niet voldoet). Ook À=540nm is niet 

doorgerekend omdat bij doze golflengte toch vrijwel identieke 
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resultaten als voor À=577nm verkregen worden (zie hoofdstuk2). 

In het pulsgeval zal de warmtegeleiding te verwaarlozen zijn 

zodat w1 in deze situatie er niet toedoet, zolang er maar 

een bloedvat geraakt wordt (vandaar dat t 1 =1ws niet in fig.38 

is opgenomen). Klinisch gezien zal in het laatste geval dan 

gekozen moeten worden voor een zo groot mogelijke w
1

, zodat 

zo veel mogelijk bloedvaten tegelijkertijd gecoaguleerd wor

den en de totale behandeling dus sneller verloopt. 

1 i 
~x. 

~---------- --
1 
i 
1 
Î ( 1 ) 

I~' 
\)I 

~ 

-,- : - ,~_L =-- r·~T ~ Y:: 

-:+_-=.'1s 

~ r:. 2 

( 3): 

i~ ~ 
I ------ - - - - - - - - - -- - - - - - ------

i 
' 

C': 

~~g.38: ~l als functie van x1 als 6b1 =.36rnrn 

Omdat de I\E:H-theor±e voor kleine w
1 

een overwaardering zal 

geven voor de lichtintensiteit op bepaalde diepte z en dus 

de berekende E
1 

lager zal zijn dan in werkelijkheid benodigd 

is, is in figuur 38 met kruisjes (X) ook een bovenste grens 

voor E1 aangegeven door gebruik te maken van Ia (1.4) i.p.v. 

de K&M-theorie (Ik) voor W1 =.05mm. 

Uit figuur 38 blijkt dat dit verschil in E
1 

hoogstens enkele 

J/cm 2 bedraagt zodat gesteld kan worden dat het werkelijke 

verloop van E
1 

met w
1 

overeen zal stemmen met de berekende 

curves. 

De conclusies uit hoofdstuk 2 wat betreft de optimale À en 
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t 1 worden door figuur 38 bevestigd: 

-Dat bij t 1 =1ms voor dezelfde obl een kleinere E
1 

nodig 

is dan bij t
1

=.1s. 

- Dat À=577nm gunstigere resultaten oplevert dan À=500nm. 

- Dat bij t 1 =1ms bij ~415nm nog minder E
1 

benodigd is 

dan bij À=577nm. 

Verder blijken de curves uit fig.38 hetzelfde verloop te 

hebben als die uit fig~18b: Voor W
1

>1mm is E
1 

constant en 

voor lv1 <1mm neemt E1 met afnemende w
1 

toe en voor W
1

<.25mm 

zelfs sterk toe. De toename van E
1 

voor kleinere w
1 

is bij 

t 1 =1ms minder geprononceerd dan bij t
1

=.1s omdat voor situ

atie (2) de war~tegeleiding veel minder invloed heeft dan 

in situatie (1). 

Om conclusies te trekken t.a.v. de optimale w
1 

is het ech

ter niet voldoende om alleen de benodigde E
1 

om een bloedvat 

op bepaalde diepte te coaguleren te beschouwen. Ook zal od 

meegenomen moeten worden. In figuur 39 is od (als gevolg 

van de E1 uit fig.38) als functie van w
1 

gegeven. 

=.J6mm 

Ook uit figuur 39 blijkt (vergelijk § 2.2.2) dat: 

- bij een pulstijd van t
1

=1ms minder beschadiging van 

de dermis optreedt dan bij t
1

=.1s. 

- od bij À=577nm kleiner is dan bij À=500nm. 

Verder is voor W1 >1mm od constant. Voor W
1

<1mm neemt od met 
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afnemende w1 af tot 0 voor t 1=.1s. Dit is een gevolg van 

het feit dat de e-macht in het gaussisch profiel 1 van de 

laserbundel (1 .12) in de buurt van het bloedvat sterker af

neemt voor kleinere w1 zodat de warmtegeleiding meer invloed 

heeft waardoor het bereikte temperatuurniveau in de dermis 

lager is. 

Voor t 1 =1ms is od constant (nauwelijks warmtegeleiding dus 

geringe invloed van w
1
). 

Voor de optimale w1 zal moeten gelden dat zowel od als de 

benodigde E1 minimaal zijn. Wat dat betreft zijn fig.38 en 

fig.39 met elkaar in tegenspraak. Om met behulp van deze 

twee voorwaarden toch een optimale w
1 

af te leiden wordt een 

nieuwe grootheid ingevoerd: De selectiviteitsefficiëntie S/E
1 

die dus gedefinieerd is als het quotiënt van S en E
1 

(verge

lijk plexuscoagulatie-efficiëntie § 2.2.2). 

1 o' -,---------

i 
k 
I 
I 
I 

( 1 ) : \=41 5nm I 
( 2) 500 I 

(3) 577 

-:t
1 

=.1s 

1 ms 

X :I,:t ipv 

~---,--;-~~T ---.-~~~-,-----------' 

1 2 3 

M.b.v. fig.40a is in te zien dat w
1 

er niet veel toedoet 

zolang deze maar groter is dan ~.2mm. Alleen voor À=500nm 

~n t 1 =.1s is er een maximum voor .15<W1~.5mm.(figuur 40b). 
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-',~ 
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f 
0 2 -· I \ 

+ .. , \ mm; 

Fig.40B: S/E1 als functie van '1.' 1 voor :\=500nm en ": 1 =.~s o<ls =.36m:>: 
I 

Jit maximtm geeft een verbetering van slechts 20% in S/E
1 

t.o.v. de andere bundelbreedten. Klinisch gezien zal men 

een zo groot mogelijk oppervlak tegelijk willen behandelen 

en in werkelijkheid zal, vanwege de overwaardering van de 

lichtintensiteit door de K&M-theorie voor kleine w
1

, de waar

de van S/E1 iets kleiner zijn (in het meest ongunstige ge

val is S/E1 zo'n 13% kleiner (X) voor w
1

=.05mm), zodat voor 

dit geval de meest optimale bundelbreedte W
1

=.5mm is. 

De oorzaak van dit maximum werd gegeven in §2.2.1 waarin 

bleek dat er afhankelijk van de invloed van resp. de K&M

term (A·I) en de e-macht (van het gaussisch profiel(1 .12)) 

op de warmtegeleiding er een optimale waarde voor w
1 

zou 

kunnen bestaan, anders dan het lagen-model voorspelde. Uit 
I 

figuur 40 

W1 =.5mm ( 

nog gepro 

t
1

=.1s (b 

niet ui tg 

blijkt dan dat deze effecten optimaal zijn als 

=500nm en t 1 =.1s). In principe zou dit maximum 

onceerder worden bij nog langere pulstijden dan 

• t 1 =.5s). Deze berekeningen zijn ec~ter helaas 

voerd. 

Voor t 1 =1~s is de invloed van de warmtegeleiding zo goed 

als verwaarloosbaar zodat in deze situatie de waarde van 

w1 er niet veel toedoet (behalve dan als w
1 

in de buurt van 

de straal van het bloedvat komt). 

De conclusie is dus dat in het algemeen w
1 

er niet veel toe

~oet zolang deze maar groter is dan .2mm, behalve voor de Ar-
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gonlaser (t1 =.1s) waar een geringe voorkeur voor W
1

=.5mm be

staat. 

Practisch gezien suggereert dit model om een zo groot moge

lijke w1 te kiezen als het maximale laservermogen P
1 

toestaat 

(want E1 moet constant blijven bij verschillende w
1

, zie 

fig.38). 

Ter illustratie zijn in Appendix E nog enkele grafieken (6 

en S als functie van E1 ) opgenomen (berekend met het buizen

model voor de Argon-laser). 
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Hoofdstuk 4 
============= 

Experimenten 
============== 

§ 4.1 Opzet experimenten 

Uit de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat 

vooral de golflengte van het laserlicht en de pulstijd van 

belang zijn bij behandeling van wijnvlekken. In tabel 1 staan 

voor de drie verschillende situaties de minimale vermogens 

genoteerd zodanig dat de plexus minstens tot op zo'n .5mm 

gecoaguleerd wordt (berekend met het lagen-model). 

situatie (3) situatie ( 2) situatie ( 1 ) 

Emin 
1 

pmin 
1 

Emin 
1 

pmin 
1 

Emin 
1 

pmin 
1 

0.2 6 ·1 0 3 0.4 12.6 16 5 À=415nm 

3.5 1 0 5 4.9 1 54 12 4 À=500nm 

0.8 2.5·1 0 4 1 .3 41 6.7 2 À=577nm 

t
1 

=1 ]JS t
1

=1ms t
1

=.1s 

Tabel 1: E~in en P~in zodanig dat öp1 ~.5mm voor w1 =1mm 

Het is in de praktijk mogelijk om te volstaan met een lager 

vermogen dan tabel 1 vermeldt door w1 te verkleinen (bv. 

van 1 tot .5mm, dit maakt in S/E1 niet veel uit, zie fig.40) 

en t
1 

te vergroten (bv. van 1ms tot (maximaal) zo'n 4ms, 

effect warmtegeleiding is dan nagenoeg nog hetzelfde) waar

door, in dit voorbeeld, zo'n factor 16 gewonnen wordt. 

Omdat er geen laser beschikbaar was met een golflengte van 

À=415nm (bv. Krypton-laser) zijn er geen experimenten met 

deze kleur licht gedaan. Het verdient dus aanbeveling om 

voor deze golflengte met pulstijden rond de ms experimenten 

te realiseren zodat de hiermee theoretisch gunstige resul

taten voor wijnvlekbehandeling getoetst kunnen worden. Het 

is echter maar de vraag of dit practisch tot de mogelijkheden 
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behoord a~ngezien bv. Kr-lasers maar maximaal ong. 1W aan 
I 

vermogen leveren. 

Van Gemert e.a. (ref.15) hebben de effecten van twee verschil

lende golflengten van laserlicht op wijnvlekken bestudeerd. 

Zij hebben experimenten met pulstijden van .1s met een dye

laser (niet met À=577nm maar met À=540nm) en een Argon-laser 

uitgevoerd. De resultaten zijn verwerkt in figuur 41. 

à( 
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( 1 ) : ,\=500nm 

( 2): 540 

x - 6 voor (1) 
exp 

( 2) 0 - ó voor exp 

Fig.41: f als functie van E1 voor w1 =1rnrn en t 1 =.1s, zowel berekend 

rls gemeten (exp). 
I 

Hieruit blijkt (fig.41) dat de voorspelde resultaten, ver-

kregen met het lagen-model, redelijk overeenstemmen met de 

realiteit. Verder trad bij door beide lasers behandelde wijn

vlekken na enige maanden opbleking op zodat, gezien het feit 

dat de dye-laser geen tepi)dermale beschadiging veroorzaakt 

(E
1

<6.5 ~/cm 2 ), geconcludeerd kan worden dat de À=540nm (en 

dus ook À=577nm) betere resultaten dan À=500nm t.a.v. wijn

vlekbehandeling oplevert. 
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I 

Wat betre~t de variatie van de pulstijd was situatie (2) 

niet makkelijk te realiseren, want bij het verkorten van 

t 1 zal het vermogen ongeveer met dezelfde factor moeten toe

nemen. Gepulste lasers leveren dan wel het benodigde vermo

gen bij een bepaalde pulsduur, maar hebben niet-variabele 

pulstijden van t 1~1ws (alleen situatie (3) dus). Deze werd 

dan ook gerealiseerd voor À=577nm met een gepulste dye-laser. 

Met CW~lasers zijn (m.b.v. shutters) wel pulstijden van .1s, 

maar, vanwege het dan benodigde hoge vermogen, moeilijk puls

duren van enkele ms. 

_§_4~1 ·1 Op~e1 !rgogl~s~r~x~erim~n1en 
Door LAIC~ (Laser Applicatie & Informatie Centrum Amsterdam) 

is, speci al om situatie (2) te realiseren, een mechanische 

chopper o tworpen waarbij de pulstijd te variëren is van en

kele ms t~t seconden. Door dan de laserbundels van twee Argon-
I 

lasers (sajmen zo'n 40W) in eèn punt te focusseren is het mo-
: 

gelijk om ook met pulstijden van enkele ms te experimenteren. 

De experimenten met de Argonlasers (Spectra Physics, type171) 

werden opgezet door LAICA en uitgevoerd op de VU te Amsterdam. 

_§_4~1 .2 Qp~e1 ~y~-1a~e~ ~x~e~i~egt~n-

Een pulstijd van 1ws (situatie (3)) werd gerealiseerd met 

een gepulste dye-laser (Phase-R, model DL-2100A, met als dye 

Rhodamine 575 opgelost in 99.9% alcohol). 

De proeve~ met deze gepulste dye-laser (in het St-Jozeph zie-
l 

kenhuis te! Eindhoven) gaven meer problemen omdat deze laser 

niet bedrijfsklaar was (o.a. opgeblazen hoogspanningscanden

sator en ~eerstand). Na reparatie en zorgvuldige uitlijning 

van de sp~egels en flitsbuis (met HeNe-laser) werden de vol

gende plaatjes gerealiseerd van de laserlichtflits: fig.42, 

43 en 46a, 

De lichtpuls werd gemeten met een radiometer. Deze zet de 

lichtintensiteit om in een electrische spanning zodat de 

puls op een (geheugen)oscilloscoop zichtbaar gemaakt kan 

word en (fig. 43) • Tevens wordt dan de totale lading ::
1 

bepaald, 

waaruit dan de totale energie van de lichtpuls berekend kan 

worden. 
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1cm 
~ 

Fig.42: Verkleuring van een zwarte polaroid 

als gevolg van de laserlichtflits 

1
max 
rel 

Fig.43: Relatieve intensiteit (Irel) van de lichtpuls 

als functie van t 

De doorsnede van de lichtvlek (fig.42) stemt overeen met 

de diamet.er van de flitsbuis ( 15mm) . Volgens opgave bedroeg 

de lichtdnergie maximaal zo'n 1J en was de divergentie van 

de bundel ongeveer 3-5mr. Aangezien er volgens tabel 1 mi

nimaal zo'n .8 J/cm 2 nodig is betekent dit dat de laserbun

del gefocusseerd moest worden. Dit werd gerealiseerd door 

een bollj lens (f=600mm) direct achter de uitgangsspiegel 

te plaats:en. Volgens de theorie (ref.39) geldt dan in eerste 

benadering voor de nieuwe Wl: 

waarin: 

I 

2W I= f. 8 
1 

( 4.1 ) 

[

8= d; vergentie in t'·An (hele hoek) 

f= brandpuntsafstand lens in mm 

W1= nieuwe bundelbreedte in focuspunt in mm 

Met de o~gegeven 8 en een lens met f=600mm zou dan de nieuwe 
I 

Wl ongeveer .9-1 .5mm bedragen. De experimentele bundelbreed-

te werd bepaald m.b.v. figuur 44 (1/e 2 -punt) dat verkregen 

werd door met een diafragma van 1mm doorsnede zowel horizon

taal alstverticaal door het focus te scannen en de lichtin

tensitei te meten. 

( 4. 2) 

== totale lading van lichtpuls die op de 

radiometer valt 
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""' .U.: r·.'Î· 1ls functie van de afstand r, gemeten voor zowel horizontale (A) als 

"-'l'llj'"llP d1"1tinr: (8), 

Uit fig.44 volgt dan dat de experimentele bundeldiameter 

(2Wi) ongeveer 2.5-3mm is, hetgeen overeenstemt met de theo

retische waarde (4.1). Om een reproduceerbare waarde voor 

de opperv~akte te hebben werd een diafragma met een diameter 
I 

van 2.5mm in het focus geplaatst. Uit metingen bleek dat 

dan E
1 

gevariëerd kon worden tussen .5-2.5 J/cm 2
• De patiën

ten werden direct achter dit diafragma geplaatst zodat het 

laserlich~ direct op de wijnvlek viel (dus zonder fiber). 

Fig. 45 en 46 geven nog enkele plaatjes van de laserbundel. 

1 ) 

4) 

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

- ' 

Fig.46: Fluorescentie van laserbundel in bak met dye-

Verkleuring van een zwarte polaroid foto vloeist of: 

als gevolg va[ da liohtpula' A: zonder lens 

( 1 ) : direct a hter uitgangsspiegel zonder le11s B: met lens (f=600mm) 

(2): 600mm 11 11 11 11 

(3): na focus ering met lens (f=600mm) 

( 4); met lens en diafragma van 2.5mm 



-66-

Ook de b~ndbreedte van het laserlicht werd experimenteel 

bepaald (fig.47) door m.b.v. een monochromator (geplaatst 

achter het diafragma) de lichtintensiteit bij verschillende 

golflengten te meten. Volgens opgave zou de gebruikte dye 

(Rhodamine 575) een piek bij \=577nm hebben. Dit komt goed 

overeen Jet de metingen (fig.47). 

I-

.2 -

U" -< • I 

i 
I 

;; ~ • .-' i 

i 
.4 ~ 
1 /e~ 

.J 

. 2 

575 580 +À(nrn) 

Fig.47: =rel als functie van À voor Rhodarnine 575 

~ 
I 

Volgens figuur 47 geldt dan voor de golflengte van de laser

bundel: \i=577±2.5nm, zodat, gezien ook de voorafgaande re

sultaten,! dit deze dye-laser geschikt maakt om experimenten 

op wijnvlekken te realiseren. 

§ 4.2 Resultaten experimenten 

Met de Argonlaser werden 3 en met de dye-laser 6 patiënten 

behandeld. Van de met de Argon-laser en 4 van de met de dye

laser behandelde wijnvlekken werd na ong. 48 uur van iedere 

patiënt 2 biopsieën (doorsnede ~4mm, diepte ~1mm) genomen 

die gefix.eerd werden in 3% forma1:i_ne en fSekleurd met hemato

xiline-e~sine en PAS. Van iedere biopsie werden 2 coupes bekeken. 
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_§_4·~·1 Ee~ul4a1eQ_~xperi~egt~n_m~t_A~g~n~l~s~r-

Bij het behandelen van de huid met een Argon-laser worden 

lichte speldeprikjes gevoeld en ontstaan direct op de behan

delde plaatsen witte vlekjes (epidermale blaartjes). Deze 

twee ken~erken ZlJn een maat voor het effect van de Argon-
I 

laser (a]s er geen pijn gevoeld wordt en er geen vlekje ont-

staat treedt er geen opbleking op). 

Bij de drie patiënten naast elkaar zowel klinisch (spots 

dicht bijelkaar) als histologisch (spots duidelijk geschei

den) verJchillende plaatsen (opp.~1cm 2 ) behandeld voor ver-
' 

schillende pulstijden waarbij nog net pijn gevoeld werd en 

witte vlekjes te zien waren. De klinisch behandelde plaatsen 

zijn bedoeld om na te gaan of er na enige maanden opbleking 

optreedt.! Dit blijkt inderdaad voor alle behandelde gedeel

ten wijnvlek zo te zijn. De histologisch behandelde plaatsen 

zijn aangebracht om biopsieën van te nemen, zodat de theore

tische uitkomsten met de experimentele resultaten vergeleken 

kunnen worden. 

De uitge~oerde experimenten zijn (W1 =1mm): 

- twee maal (wijnvlek op been en op bovenarm): 

- t 1 =50ms met P1 =12W 

25 12.5 

.2s 1 
16 12.5 (grens epidermale blaar E1 =6.4 J/cm 2

) 

3 (referentie) 

- eènmaal (wijnvlek 

- t
1 

=20ms 

1 0 

met 

op e ll eb oog ) : 

P 1 =18W 

36 

+ 
! 

4 
.2s 

17ms 

36 (grens epidermale blaar E1 =4.6 J/cm 2
) 

3 (referentie) 

36 (W1 =.5mm) 

Over het algemeen werden de laserpulsen als minder pijnlijk 

ervaren ~aarmate de pulstijd korter was. De grens voor de 

epidermaie blaar stemt, wat betreft E
1

, overeen met de waar

den uit tabel 1 . 

De genomen biopsieën zijn: 

- tteemaal: t 1 =25ms (E 1 =9.9 J/cm 2
) 

- e1nmaal: 17 19.5 

en ref: t
1

=.2s;E
1

=19.1 

en ref: .2s J/cm 2 
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Bij het bieoordelen van de biopsieën kunnen enkele moeilijk

heden opt 1reden: 

- soms is de grens van dermale beschadiging (beschadi

ging collageen) moeilijk vast te stellen. 

omdat 

vkten 

een biopsie slechts een gering aantal bloed

bevat is het niet altijd mogelijk om aan te 

geven tot hoe diep de bloedvaten in het centrum van 

de laserbundel gecoaguleerd zijn. 

Een van de interesantste vergelijkingen (die tussen t
1

=.2 en 

.017s) koF om deze redenen niet gemaakt worden, omdat voor 

t 1 =17ms de grens van dermale beschadiging niet was aan te 

geven en de bloedvaten in deze biopsieën buiten het centrum 

lagen. In figuur 48 zijn de coagulatiediepten van dermis en 

bloedvaten uitgezet als functie van E1 . Tevens is de fout in 

E1 aangeg~ven als ~P1 =±.5W, 6t
1

=±.01s voor t
1

=.2s en 6t
1

=±3ms 

voor t 1 =17 en 25ms. Als de fout in de meting van de beschadi~. 

gingsdiepte ±.01mm en de krimping (die optreedt tijdens fixe

ren) 30±3% is, geldt voor de fout in de gemeten coagulatie

diepte: 6~~±.04mm • 
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Niet alle~n kunnen de gemeten o onderling, maar ook met de 

berekende resultaten (figuur 49) vergeleken worden. 
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Fig. 49: De berekende 6 (met buizenmodel) als functie van de gemeten 6 ( óexp) 

Als de theorie overeenstemde met de realiteit zouden alle 

punten op de lijn x=y liggen. Omdat de bloedvaten in de biop

sieën nie~ altijd precies in het centrum van de laserbundel 

liggen (Joever ze buiten de x=O as liggen is echter moeilijk 

te schatten) kan de o kleiner zijn dan de berekende o die exp 
voor het centrum bepaald is. Deze punten zullen dan boven de 

lijn x=y liggen. 

Uit fig.4~ blijkt inderdaad dat binnen de nauwkeurigheid geldt 

dat de meeste punten liggen op de lijn x=y of erboven. Van de 

enkele bloedvaten die duidelijk buiten het centrum gesitueerd 

waren liggen de punten ook duidelijk boven de lijn x=y. Alleen 

bij eèn b~opsie (t1 =25ms) is de gemeten dermale beschadiging 

significarlt groter dan de berekende o. 
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Conclusie: e experimenten met de Argon-laser WlJzen er dus JP 

dat ook bij pulstijden rond de ms er opbleking van wijnvlekken 

optreedt. Ook blijkt er een redelijke overeenstemming tussen de 

gemeten en de, met het buizen-model, berekende o te zijn. 

Echter uit de biopsieën is niet te concluderen of bij kortere 

pulstijden de dermale beschadiging minder diep is (bij zelfde 

E1 ) dan bij langere t 1 zodat het aanbeveling verdient om meer 

experimenten met korte (t1 enkele ms) pulsduren te realiseren. 

_§_4~2~2_R~s~liaieQ ~x~e~i~eQt~n_d~e~l~s~r-

Met de dye-laser zijn een zestal patiënten behandeld. Er werden 

per E1 zo~n 5 tot 7 pulsen gegeven op een klein stukje wijn

vlek van ]'o'n ~cm 2 • De energiedichtheden variëerden van~ tot 
3 J/cm 2

• 

Er werd m estal een licht speldeprikje gevoeld, dat als minder 
I 

pijnlijk dan bij de huidige thrapie ervaren werd. De laserpul-

sen werden als minder pijnlijk ervaren naarmate E
1 

afnam, en 

beneden de 1 J/cm
2 

werd niets meer gevoeld. I.t.t. bij de '\rgon

laser ontstond er direct na een puls geen wit vlekje maar werd 

na enkele minuten een rood vlekje ter grootte van de laserspot 

zichtbaar, hetgeen er dus op duidde dat er geen epidermale be

schadiging was opgetreden, maar dat er zich een klein hematoom 

(bloedinkje) gevormd had. Beneden de 1 J/cm 2 (tevens pijngrens) 

werd, ook na langer wachten, geen rode vlek waargenomen. De 

hematoompjes ontstonden sneller naarmate E
1 

groter was (grotere 

bloeding).! Deze grens van 1 J/cm 2 komt overeen met de waarde 

uit tabel r· 
De hematooFpjes verdwenen binnen enkele dagen. Er was na enkele 

maanden ge~n opbleking waar te nemen (geen verandering), zodat 

geconcludeerd kan worden dat deze pulstijd (t 1 =1~s) niet voldoet 
voor wijnvlekbehandeling. 

Van vier personenwerden na ong. 48 uur biopsieën genomen.Op geen 

enkele biopsie was een (epi)dermale beschadiging en/of dermale 

necrose waar te nemen, hetgeen overeenkomt met de theorie (zie 

bv. fig.30), zodat nogmaals bevestigd wordt dat À~577nm een se

lectievere golflengte wat betreft coaguleren van bloedvaten is 
dan À=5 OOnm. 
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Verder bieek uit de biopsie~n dat de vaatwand van de capil

lairen (ielfs als ze dicht onder de epidermis in het centrum 

lagen) niet gecoaguleerd was. Wel werd in enkele van die in

tacte vaten thrombi (gecoaguleerde geklonterde erytrocyten) 

waargenomen. Ook buiten de capillairen kwamen rode bloedli

chaampjed voor. De diepte tot waar er erytrocyten gethrombo

seerd waren was rr.oeilijk aan te geven omdat niet elk bloedvat 

in de biopsie rode bloedlichaampjes bevatte. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het hemaglobine wel 

zeer sel~ctief warmte opne.emt, maar dat binnen 1ws de vaat

wand hier niets van merkt (geen warmtegeleiding) en dus ook 

niet gecoaguleerd wordt. Wel kan binnen deze tijd het water 

in de erytrocyt aan de kook gebracht worden. Dit leidt tot 

een enorJe drukverhoging die de vaatwand binnen zo'n korte 

tijd nie~ volgen kan (relaxatietijd van de vaatwand is ong. 

2ms, ref.40), zodat er een scheurtje in die wand kan optre

den waardoor het bloed naar buiten kan vloeien (waarnemen 

van rode vlek vlak na laserpuls en erytrocyten buiten capil

lairen i1 biopsie~n). Deze scheurtjes herstellen zich weer 

vrij snel (waarnemen intacte bloedvaten in biopsie~n en geen 

opbleking wijnvlek). 

Conclusie: 

À=577n, is een geschikte golflengte voor lasertherapie. 

- pulstij 1den van rond de lJS (situatie {3), geen warmtegelei

ding) voldoen niet voor wijnvlekbehandeling·. 

De nu volgende grove energiebalans maakt duidelijk dat het 

aan de k9ok brengen van water in de erytrocyten een (moge

lijke) f~sische verklaring voor de waargenomen verschijnse

len kan zijn: 

Niet alleen de vaatwand kan bij een pulstijd van t 1 =1lJS als 

star beschouwd worden, maar ook het bloed staat zo goed als 

stil (blqedflow is enkele mm/s), zodat de effecten in axiale 

richting Ivan het bloedvat te verwaarlozen zijn en alleen de 
I 

doorsnede maar beschouwd hoeft te worden. De oppervlakte van 

die doorsnede is gemiddeld zo'n 5•1 O~,m 2 • De hematocriet-waar

de (hema~ocriet is volumepercentage e~ytrocyten t.o.v. het 

totale b~oed) is ong. 40%. 34% van een rood bloedlichaampje 
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is hemoglpbine. Als nu ongeveer de helft van de erytrocyt 

water is, heeft dit een oppervlak van zo'n 10- 9 m2
• Als de 

opgenomen energie door het Hb onmiddelijk over de erytrocyt 

verdeeld ~ordt en het water aan het koken brengt, zal dit 

een volume- en dus oppervlakte-vergrootting met ongeveer een 

factor 1opo (gebaseerd op verhouding volume gas/vloeistof; 

1 Mol en 1 atm.) voor het water betekenen. Dit oppervlak 

wordt dus ong. 10- 6 m2
, maar de vaatwand is star, hetgeen 

dan neerkpmt op een drukverhoging van ongeveer een factor: 

1 0- 6 

= 200 
5·1 0- 9 

Het is zeer waarschijnlijk dat er scheurtjes in de vaatwand 

zullen optreden bij een plotselinge drukverhoging met ong. 

een factor 200. 

De energie die nodig is om dit water aan de kook te brengen is: 

E - (r + C •6T)pV koken- v v 

waarin: ~v: ::~:::p~~~:::::~e:~~~5!~:o:e~/:~oedvat 
over de hele laserspot loopt: 2.5•10- 12 m3 

Als het vermogen t.p.v. het bloedvat ong. 6% van het totale 

vermogen ~W1 =1 .25m~ diameter bloedvat .08mm) van de laserspot 

inneemt en ongeveer de helft van het licht het bloedvat be

reikt, islde door dit capillair opgenomen energie: 

E ~ • 06 • 1. • E- • Tir 2 
opg 2 ..L 

Wil het wfter kunnen koken dan zal minstens deze grove ener

giebalans moeten gelden: 

E ~s 
koken opg 

Na invullen van de numerieke waarden levert dit E1 ~3 J/cm 2 op: 

Dit komt ~ua orde-grootte overeen met de in de experimenten 

toegevoertle E
1 

zodat inderdaad aannemelijk is dat het koken 

van het water in de erytrocyten oorzaak is van de waargenomen 

effecten fij pulstijden van t 1 ~1~s. 
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Hoofdstuk 5 
============= 

.Discussie, conclusies en aanbevelingen 
!======================================= 

§ 5.1 Discussie 

Een aantai variabelen die van belang zijn voor lasertherapie 

van wi~vlekken zijn: 

- golflengte van het gebruikte laserlicht 

pulJtij d 

- bundelbreedte 

- verfogen 

- afstand fiber tot huidoppervlak 

- pulsfrequentie 

- aan1al pulsen 

- interval tussen pulsen 

De huidige therapie (in St-Jo·s3ph ziekenhuis) wordt uitge

voerd metleen Argon-laser (A=500nm) met t
1

=.1s en w
1

=1mm. 

Het vermogen is ong. 6W. De afstand van fiber tot huid is 

zodanig d~t het licht uit de fiber (door een lens) precies 

op de wijtivlek gefocusseerd wordt. De pulsfrequentie en in

terval tussen de pulsen zijn zodanig dat de spots als afzon

derlijke $ebeurtenissen te beschouwen zijn. Dit is het geval 

(voor t
1

=.1s) als de afstand tussen de spots zo'n 2.5 maal 

de bundelbreedte is (dan geen temperatuursommatie-effect t.g.v. 

de warmtegeleiding). De pulsfrequentie is dan bepaald door 

de snelheid waarmee de arts handelen kan. Het aantal te geven 

pulsen is afhankelijk van het oppervlak van de wijnvlek. De 

behandelihg wordt een aantal malen herhaald (bv. drie maal) 

totdat de hele wijnvlek behandeld is. 

Het doel yan di tV'i~él:'om deze variabelen zodanig te bepalen 

dat een optimale lasertherapie afgeleid kan worden. De be

langrijkste variabelen zijn de eerste drie: A, t
1 

en w
1

. Het 

laservermfgen wordt dan bepaald door deze drie parameters en 

de benodigde E
1

• Voor de resterende vier variabelen zal het

zelfde moeten gelden als bij de huidige therapie. Vandaar dat 

de inhoudlvan dit verslag geconcentreerd is op die eerste 
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drie laserparameters. 

Uit de tJeorie blijkt dat À=415 en 577 (of 540) nm tot betere 

resultaten t.a.v. de wijnvlekbehandeling zouden kunnen leiden. 

Experime~ten met À=415nm zijn niet uitgevoerd zodat het aan

beveling verdient om deze in de toekomst voor t 1 ~1ms nog eens 

zo mogelijk te realiseren. Uit de resultaten van experimenten 

met dye-l~sers (À=577nm en t 1 =1us, À=540nm en t
1

=.1s)is te 

concluderen dat inderdaad À=577nm minder dermale beschadiging 

veroorzaakt dan À=500nm. 
I 

Wat betreft de pulstijd werden op grond van de invloed van 

de warmtegeleiding drie gevallen onderscheiden: 

- sftuatie (1): t 1 =.1s (grote warmtegeleiding, qss-geval) 

11 (2): 1 ms (warmtegeleiding begint op gang te ko-

11 (3): 1us (geen wamtegeleiding, puls-geval) men) 

Berekenin~en leiden dan tot de conclusies dat een pulstijd van 

.1s minder geschikt is voor wijnvlekbehandeling. Het meest effi

ciënt zou een pulstijd van 1us moeten zijn (bv. scheelt een 

factor 8.$ in E1 voor ob1 =.36mm in vergelijking tot t 1 =.1s, 

waarbij dan ook nog od=Omm), en iets mindere mate t 1 =1ms (scheelt 

factor 7 ~n E1 ). Uit experimenten met een gepulste dye-laser 

is echterlaf te leiden dat t
1

=1us niet voldoet. 

Het blijkt dat voor het coaguleren van bloedvaten nodig is dat 

de vaatwa~d (door temperatuurverhoging) irreversibel bescha

digd wordt. Bij pulstijden van 1us worden ~n wel de ery

trocyten in het bloed zeer selectief opgewarmd, maar door het 

ontbreken Ivan de warmtegeleiding niet de vaatwand. Bij pulsduren 

van .1s wordt echter niet alleen de vaatwand opgewarmd, maar 

door de gr.ote invloed van de warmtegeleiding ook de omliggende 

dermis, erl is door die weglek van warmte rond de bloedvaten 

zo'n grote E
1 

nodig voor het coaguleren van die capillairen 

dat ook dl (epi)dermis sterk beschadigd wordt (2e graads ver

branding). Vandaar dat er een optimum voor de warmtegeleiding 

bestaat. Volgens berekeningen (zie o.a. § 1 .3) ligt deze bij 

pulstijde~ van enkele ms. De proeven die gedaan zijn met een 

Argon-las~r met verschillende pulstijden (kortste pulstijd; 

t 1 ~4ms) en die allen opbleking van de behandelde stukjes wijn

vlek verodrzaakten wijzen erop dat het optimum ligt bij t 1 <4ms. 

Het verdient echter aanbeveling om bij pulstijden van enkele 

ms meer experimenten te verrichten. 
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Voor vers1hillende w
1 

blijkt uit berekeningen dat de effec

tiviteit constant blijft voor w
1

>.2mm, behalve voor de Argon

laser (t 1~.1s) waar een geringe voorkeur voor w1 =.5mm bestaat. 

In de kliJiek zal dit verschil echter moeilij~ te onderkennen 

zijn vanwege de grote individuele verschillen tussen patiën

ten en verschillen tussen wijnvlekken bij eèn patiënt. 
I 

Uit practisch standpunt gezien zal men een zo groot mogelijk 

oppervlak tegelijk willen behandelen (korte behandeling), en 

dus zal Wi in de praktijk zo groot mogelijk gekozen moeten 

worden. De bovengrens wordt bepaald door het maximale laser

vermogen (zie tabel 1). De pulstijd mag,volgens berekeningen, 

tot zo'n 4ms oplopen zonder dat de benodigde E1 verandert, 

zodat op deze manier w
1 

nog een factor twee groter kan zijn. 

Conclusie: ~e optimale waarden voor de drie belangrijkste fy

sische variabelen van lasertherapie zijn: 

A=577nm (of 415nm zo mogelijk) 

i!. enkele ms I} 

wl zo groot mogelijk 

Wat betre~t de pulsfrequentie en het interval tussen de pul-
l 

sen kan dé werkwijze van de huidige therapie weer gevolgd 

worden: fiber stilhouden, een puls geven en dan weer naar de 

volgende ~e behandelen plaats. 
I 

Bij korte tijden (t
1

=1ms) zal i.t.t. bij langere tijden (t1 = 

.1s) het toegevoerde vermogen aan eèn plaats niet veel ver-
I 

anderen als tijdens de puls het fiber langzaam bewogen wordt. 

Stel dat 1% verschil in intensiteit tijdens verplaatsen nog 

acceptabe:lj- is, dan volgt hieruit, m.b.v. (1.12), voor de af-
' stand waarover de laserspot verschoven mag zijn tijdens t 1 : 

r~ .2W 0 
De snelheld waarmee bewogen mag worden is dan: 

Als ook in dit geval we er na elke flits de laser ongeveer 

2w
1 

verplaatst wordt zodat de pulsen als afzonderlijk te 

beschouwerl zijn, zal dit voor de pulsfrequentie inhouden dat 

er dan ongeveer om de /T/.1 ms geflitst mag worden, en dus 
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f~ 
1 00 

~ 70/t1 in Hz (t
1 

in ms) 

Tot nu toe is er steeds van uitgegaan dat er afzonderlijke 

pulsen gegeven moeten worden. Hierover is het volgende op 

te merkenl: Er moet grofweg onderscheid gemaakt worden tussen 

twee processen bij het behandelen van de huid met een laser: 

- Het positieve (gewenste) effect: Opwarmen van het te 

coaguleren bloedvat. Hiervoor is een zeker constant 

ve~mogen gedurende enige tijd nodig; dus een bepaalde 
I 

energie (en deze energie gedurende zeer korte tijd ge-

ven werkt niet (pulsgeval) zodat het bloedvat minstens 

1ms belicht moet worden). Dit gebeurt in principe vrij

we~ direct via de toegevoerde energie. 

Heb negatieve effect is het opwarmen van de dermis. 

Deze uitbreiding (zowel hor. als vert.) is radiaal 

in de orde van de bundelbreedte bij tijden van .1s. 

Dit gebeurt vooral indirect via warmtegeleiding. Voor 

t 1 r1m~ en À=577nm is dit effect afwezig (echter niet 

biJ de Argon-laser). 

Als de laser i.p.v. een gaussisch profiel een blokvorm heeft 

ontstaat figuur 50a. In de tijd gezien wordt er dan op eèn 

plaats (bv. in het centrum) figuur 50b waargenomen. 

J 1 

_l 
------r-----------~ 

4Hc 

pl 
---- - -- ---r--------, 

411 ó 

~-1----.---r-~x ~-~-----~-~t 

-'lil 0 0 
A B 

Fig.50: 1 laserpuls i.p.v. gaussisch profiel als blokvorm 
laserpuls in de tijd gezien op eèn plaats 

Het gaat erom dat een ~ep~alde plaats zo'~.blok in vermogen 

waarneemt (fig.50b). Dlt lS dus ook mogellJk door de laser 

(of het huidoppervlak, maar dat is moeilijker) te bewegen 

met een Ionstante snelheid (fig.50a) en de laser continu aan 

te laten staan. De snelheid v za}. zodanig moeten zijn dat 
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een bepa~lde plaats hetzelfde vermogen gedurende dezelfde 
I 

tijd ontvangt als in de situatie met afzonderlijke pulsen, 

dus: 
v= 2W1 /t 1 

Als W1 =1mm dan t 1 =.1s + v=.02 m/s (zeer langzaam bewegen) 

t 1 =1ms + v= 2 m/s (redelijk snel bewegen) 

De laser ~an laten staan is practisch gezien veel gemakke

lijker dan afzonderlijke pulsen geven. Het zou ook altijd 

mogelijk zijn wanneer alleen het directe effect maar aanwe

zig was. ~chter voor t
1

=.1s speelt het indirecte effect (de 

warmtegeleiding) ook een grote rol , waard oor voor deze situ

atie het fiteindelijke resultaat door de laser continu aan 

te laten staan en te bewegen waarschijnlijk slechter is (meer 

beschadiging dermis) dan bij afzonderlijke pulsen. Voor de 

laser nl.leen bepaalde plaats x bereikt is op deze plaats x 

de dermis al in temperatuur gestegen door de warmtegeleiding 

(die als het ware vooruit snelt). Als de laser dan die plaats 

bereikt kal die dermis door het temperatuur-sommatie effect 

dieper beschadigd worden. In dit geval wordt dus een hele 

streep var dermis-beschadiging gemaakt die waarschijnlijk 

moeilijke~ genezen zal en grotere kans op littekenvorming 

heeft dan het geval is bij afzonderlijke pulsen. 

Bij pulstfjden van 1ms is dit in~irecte effect afwezig (dus 

geen temperatuur-sommatie door warmtegeleiding) en zal alleen 

coagulatie optreden daar waar de toegevoerde energie groot 

genoeg isl Voor A=577nm zal de (epi)dermale beschadiging (bij 

niet al te grote E
1

) afwezig zijn (fig.25) zodat het in deze 

situatie mogelijk is om de laser te bewegen en continu aan 

te laten Jtaan. 

In werkelijkheid heeft de laserpuls echter geen blokvorm, 

maar een 1aussisch profiel (1 .12). Dit scheelt een factor 

/TIT8' :::: . 6 in E
1

, hetgeen te .compenseren is door de snelheid v 

met die f~ctor te vermenigvuldigen (het lijkt dan net of t 1 
een facto~ ./'87TI' langer is, hetgeen nog binnen de 4ms moet 

liggen) • 
1 
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Dus i.p.v. ~fzonderlijke pulsen te geven met bepaalde t 1 , w1 
en P1 kan ook (voor À=577nm) de laser continu aangezet en be

wogen worden, waarbij dan moet gelden: 
I 

v~ 1 .25 W
1
/t

1 
wl = wl 

Pl[= pl 

De voordelen van deze continue behandeling zijn: 

- er h.oeft geen speciale shutter voor tijden van enkele 
I 

ms ontwikkeld te worden. 

het rendement van de laser is hoger omdat deze i.p.v. 

steers maar enkele ms dan continu gebruikt wordt. 

- de behandeling is makkelijker en sneller. 
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§ 5. 2 Con cl usiles 

De volgende parameters werden onderzocht om, fysisch gezien, 

een o
1

ptimale lasertherapie voor wijnvlekken te ontwik-

kelen: ' 

- golflengte À 

- pu~stijd t 1 
- bundelbreedte wl 

_5~2~1_c~~lu~f~s_exp~rim~nieQ 

- Uit de resultaten van experimenten met een gepulste dye

laser blijkt dat ws-pulsen niet werken (veroorzaken schok

effecteh die op hun beurt weer scheurtjes in vaatwand ver

oorzaken die zich weer herstellen, maar geen opbleking te 

weeg br~:mgen). 

- Experimbnten met een Argon-laser geven de indicatie dat 

ms-pulsen beter geschikt zijn voor lasertherapie dan t
1

= 

.1s (hufdige techniek). 

- J..=577nm is een meer geschikte golflengte dan J..=500nm (hui

dige Argon•laser). 

_5~2~2_m~d~l~~~ult~t~n-
A/ Uit de resultaten van het lagen-model kwam naar voren dat: 

- Optirale golflengten (gebaseerd op absorptiepieken van 

bloed) zijn: J..=415, 540 en 577nm 

- t 1~ enkele ms (minimale invloed warmtegeleiding) 
I 

B/ Uit de'resultaten van het buizen-model kwam naar voren dat: 

- W
1

> ·straal bloedvat 

- Voor1de huidige therapie (Argon-laser met t 1 =.1s) blijkt 

er een optimum voor W1 =.5mm te zijn. Dit is echter zo 

gering (20% verbetering in S/E1 t.o.v. w
1

=1mm) dat dit 

practisch niet van belang is. 

- J..=415nm (t
1 

enkele ms) is een theoretische mogelijkheid 

die nog 
1

nader onderzocht zou moeten worden, maar practisch 

moeilijk realiseerbaar lijkt. 

- J..=540nm blijkt vrijwel identieke resultaten op te leveren 

als J..=517nm. 
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_5~2~3_g~b~u~k1e_t~chnie~ ~n_s~gge~tie~ 

De huidige therapie is een gepulste techniek waarbij de laser

spots als afzonderlijke gebeurtenissen te beschouwen zijn. 

SuggestiJ voor optimale therapie: 

- À.=577nm 

- t 1 l Jms (ong. relaxatietijd vaatwand en ong. insteltijd 

- W1= .5rnm warmtegeleiding) 

- pl = JW 

- E1 l1 .2 J/cm 2 (volgt uit t 1 , W1 en P1 ) 

- afstand tussen pulsen ongeveer 1 .5mm 

- pulsfrequentie afhankelijk van de snelheid waarmee men 

hanldelen kan. 

Twee suggesties, gebaseerd op de huidige afzonderlijke puls

techniek,! die tot een snellere behandeling leiden: 

- De laser met een constante snelheid v en bepaalde pulsfre

quentie f over de wijnvlek bewegen zodanig dat: 

I v~.14 w
1
/t

1 
f~ 70/t1 (in Hz, t

1 
in ms) 

voorbeeld "spot"-techniek: 

- À.=5~7nm 
- t

1 
= Jms 

1 - w1 =1:zmm 
pl =, JW 

- f~ 25Hz 

- v~. ps m/ s 

- De laser staat continu aan en wordt met een constante snel-

heid over de wijnvlek bewogen zodanig dat: 

v~1 .25 W
1
/t

1 
voorbeeld "s tri pe" -techniek: 

- À.=5r7nm 
W = kmm 

l ' 
- pl = JW F.f m/s 
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§ 5. 3 Aanbevellingen voor verder werk 

Een aantal onvolkomenheden van de huidige modellen zijn: 

- de lichtverdelings-theorie volgens K&M: 

- laserlicht is niet diffuus 
I I A en V van weefsels niet goed bekend 

-de h!uidige modellen zijn twee-dimensionaal. De te coa

guleren bloedvaten vormen bogen (zie fig.1) zodat dus 

een drie-dimensionale aanpak beter geschikt lijkt. 

- In de huidige modellen wordt geen rekening met verdam-

ping! en convectie. 

Het is echter m.i. niet nodig de huidige modellen nog met 

deze onderdelen te verfijnen, of een nieuw model te ontwik

kelen omdat dit het werk toch maar nodeloos gecompliceerd 

maakt. Erl kunnen geen essentieel betere resultaten te ver

wachten z~jn in overeenstemming met de realiteit omdat de 
I 

individuele verschillen tussen patiënten en de verschillen 

tussen wijnvlekken van eèn persoon zo groot zijn dat de hui

dige modellen al meer dan voldoende nauwkeurig zijn. 

Een aanta~ practische onderwerpen die wel voor nader onder-
I 

zoek in aanmerking komen zijn: 

- meer experimenten met Argon-laser bij pulstijden van 

enkele ms. 

- rea~iseren van dye-laser opstelling met pulstijden 

r on~ de rns. 

- realiseren van laser-opstelling waarmee À=415nrn ge

toetst kan worden (t1 enkele rns). 

- Het operationeel rnaken van de twee laatste gesugge

ree~de technieken voor laserbehandeling (in § 5.2). 

-in ~itro en in vivo metingen onder zodanige condities 

realiseren dat de resultaten van de computer-modellen 

beter geverifieerd kunnen worden. 

- evtt het meten van A en V van weefsels en een meer 

voo laserlicht in weefsels geschikte lichtverdelings

theorie ontwikkelen, waarbij dan evt. ook een micros

copisch model van een bloedvat ontworpen kan worden 

zodCt de warmteoverdracht tussen erytrocyten 

wanr beter begrepen kan worden. 

en vaat-
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Appendix A 

Afleiding K&M-theorie 

', I 

I I 
I I 

• 

II;'cl, 

l I , 
--, j i, z j 

,_ ------------- i(z) 

I 

z=~ 

T 
I 

qichting van de lichtfluxen i en j in een plan-parallel medium van dikte 7 

;Iat besche·1en"wordt met I 0 (=1 W/mm 2
). R is de reflectiecoër:: en I àe 

.ransmissiecoeff. 

Er wordt !verondersteld dat licht van de ene flux dat ver

strooid wordt volledig bijdraagt tot de andere, dus dat al

le licht achterwaarts verstrooid wordt. Verder wordt op z=Z 

een "bladk backing" aangenomen, hetgeen inhoudt dat j(Z)=O. 

Als i passert door een laagje van dikte dz zal een fractie 

A·i·dz geabsorbeerd en een fractie V•i•dz achterwaarts ver

strooid Jorden. De afname van i is dan (A+V)i•dz. Door de 

achterwaartse verstrooiing van j zal i toenemen met een 

fractie ~·j·dz. Eenzelfde redenering geldt voor j, hetgeen 

resulteett in de differentiaalvergelijkingen (A.1) 

[ 

di= - (A+ V) i • d z 

-dj = - (A+ V) j • dz 

+ V•j•dz 

+ V•i•dz 

De oplossling van (A.1) is: 

[

. (z)= k{a•sinh(<P) + b•cosh(<P)} 

j ( z ) = k • si nh ( <!> ) 

vaarbij de volgende definities gelden: 

I 

~
a= 1 +A/ V b =/ ( a 2 -1 ) 

~=b.v(z-z) ~=b.v.z 

k=1/{a•sinh(~) + b•cosh(~)} 

(A. 1 ) 

w=b.v.z 
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Ook geldt: jR = k • si nh ( <P ) 

LT=k•b I 

De totale intensiteit I(z) is dan: 

I(z)= i(z) + j(z)= k{(a+1)sinh(c!>)+b•cosh(<D)} (A.2) 

M.b.v. mu~tiple reflecties en transmissies (zie fig.A2) wordt 

de lichtintensiteit voor twee lagen afgeleid. De eerste laag 

is dan de epidermis met dikte Z en absorptie- en verstrooie 
ingsco~ff. resp. A en V . De e e tweede laag, de dermis, wordt 

analoog gfkarakteriseerd door resp. Zd' Ad 

backing 11 wordt nu op z =Z d veronder st eld. 

en Vd. De 11 !:;lack 

·iaeuum 

dermis 

7 
i, 

e 

z d 

"J z 

1 ;I I mm 2 

11 1 r 1 1 
IJ I I I 

~ l ~ I 

\ 1\ 1\ 1\ 7\ 
I I I I I I I I 
1 I I I 
I I I I I I I I 

I I I I 
I I 1 I I I 

I ,' I I I I I I 
V V 1/ { 
\ I I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

\ 

I 
I 

Fig.A2: De multiple gereflecteerde lichtfluxen. Voor duidelijkheid van de lichtre
flecties is er tussen epidermis en dermis een vacuÜm aangegeven. 

Wanneer ~icht met r 0=1 W/mm 2 loodrecht op de huid invalt, 

zal een ~ractie T door de epidermis doorgelaten worden en 
, e 

bijdragen tot de lichtintensiteit in de dermis. Hiervan wordt 

een fractie Te•Td doorgelaten, dat op zijn beurt weer bij

draagt t~t de lichtintensiteit in bloed. Verder zal een frac

tie T •R gereflecteerd worden naar de epidermis en aldaar 
e 

weer doo gelaten en gereflecteerd worden, ad infinitum. Dit 

leidt tot een serie van multiple reflecties en transmissies 

als te zien in figuur A2. 
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Door de verschillende gereflecteerde en doorgela~en 

fluxen te! sommeren worden de 

ties gevo~den (figuur A3). 

..... " . 
LlCrl~-

totale transmissies en reflec-

' 1 W/mm 2 

! \ 

·-ep_i_d_e_r m-,-i-s-lrz e 1 
vacuum I 
dermis zd 

TeTd \ 

1-R
6

Rd 

Fig.A3: Tota1e amplitudes van de 1ichtf1uxen na sommatie. 

Voor de lichtintensiteit in epidermis en dermis kunnen dan 

resp. (1.3a) en (1 .Jb) afgeleid worden, waarbij dan geldt: 

c = 
TeRd 

1 
1-R eRd 

T 
c = e (A.3) 2 

1-R R e d 

i TeTd c = 
i J 1 -ReRd 

Voor eenjmeer gedetailleerde afleiding uit de algemene stra

lingstra ,sportvergelij king en een kritische bes eh ouwing over 

de toepasbaarheid van de K&M-theorie zie afstudeerverslag 

G. Gij sbers. 
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Appendix B 

Afleiding beschadigingsintegraal D(t) 

Algemeen wordt aangenomen dat coagulatie een eerste orde 

reactie is. D.w.z. dat de afname van een stof in de tijd 

evenredig is met zijn concentratie, in formulevorm: 

d(c(t)) = -v•c(t) 
dt 

hierin is: 

c= concentratie stof 

( B • 1 ) 

v= reactieconstante of reactiesnelheid ( 

sterk temperatuurafhankelijk) in 1/s. 

Oplossing van (B.1) is: 

t 
' 

ln(c(t)/c(O))= -Jv·dt 

0 

De beschadigingsintegraal is dan als volgt gedefinieerd: 

t 
D(t):= -ln(c/c 0 )= Jv·dt 

0 
( B .2) 

Nu moet v nog bepaald worden: Elke reactie, die met een be

paalde sneRheid afloopt, verloopt zoals in figuur B1 is aan
I 

gegeven. 

fl 
t 

( ~) 

J..3L-

(1)= begintoestand 

(2)= geactiveerde toestan~ 

(3)= eindtoestand 

+reactie 
Fig.B1: Het verloop van de enthalpie H tijdens een reactie 
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Fase 2 is 1 een tussenteestand die tijdens de reactie voorkomt. 

Deze actitve toestand 2 bevat een hogere vrije energie F (= 

H-ST) als de toestanden 1 en 3. Het zal blijken dat de reac

tieconstante v evenredig is met exp(-~F/RT) en dus in feite 

de bezettingsgraad van fase 2 weergeeft. 

Het verschil in de vrije energie (~F) is dus de barrière 

die genomen moet worden voor de reactie en niet het verschil 

in enthalpie (of activeringsenergie) ~H. 

Veronderstel dat gedurende de reactie er een evenwicht is 

tussen de aanvangsfase 1 en de actieve fase 2. Dan geldt 

dat de reactieconstante v evenredig is met de evenwichtscan

stante G21 , in formulevorm: 

I ~: K~ ·G21: 
RT 

·G21 
N h a 

De freque~tiefactor kT/h geeft de snelheid (reactieconstante 

2+3) aan raarmee fase 2 overgaat in 3. De weglek uit fase 2 

naar 3 is zo gering dat 1 en 2 in thermodynamisch evenwicht 

zijn. 

Bekijk nu een systeem dat m toestanden bevat. Laat dit gro

te systeem een subsysteem (bv. een macromolecuul) bevatten 

dat weer onder te verdelen is in twee fases. Nu is het mo-

gelijk om alle energieën 

op te splitsen in E1m en 

teem zich in fase 1 of 2 

tale toestandssom: 

E van het totale systeem zodanig 
m 

E
2

m zodat het betreffende subsys-

bevindt. Er geldt dan voor de to-

i 

i 

Z= l{exp( -Em/kT) = exp( -F/kT) (F=-kT•log(Z), ref.37) 
m 

Z= !z1 + z = 2 Iexp(-E1m/kT)+ exp(-E 2m/kT)= 
m 

= exp(-F1/kT) + exp(-F2 /kT) 

De kans P. om het systeem met subsysteem in fase i aan te 
l 

treffen is dan: 
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P.= Z./Z= --
1
--•exp(-F./kT) 

l l z l 

1 en 2 zijn in feite de eerder genoemde aanvangs- en acti

veringsfase. Voor het totale systeem met vele macromolecu-

len geldt dan dat de kans P. gelijk is aan de concentratie c.: 
l l 

P2 /P 1 = c 2 /c 1 = G21 = exp(-6F/RT) (F vrije energie per Mol) 

Dus de reactieconstante v is: 

kT v= ----·exp(-6F/RT)= 
h 

RT 

N h a 

•exp(6S/R)•exp(-6H/RT) ( B .3) 

Het verschil in enthalpie 6H is echter niet direct meetbaar. 

Voor prac~ische doeleinden wordt (B.3) dan in een vorm ge-
l 

schreven fie de experimentele activeringsenergie 6E bevat: exp 

l (v)= -6E /RT + C (B.4) exp 
i 

Door ln(v) als functie van 1/T uit te zetten wordt de rich-

tingscoëfficiënt -6E /R gevonden. Het volgende verband exp 
tussen 6H en 6E is nu af te leiden; differentiëren van exp 
. (B.4) geeft: 

1 dv --:-•--= 
V dT 

U i t ( B • 3 ) v ol g t : 

6E /RT 2 

exp 

dv 
-= -----~-· exp( -6F /RT) • { R+ 6F /T-

Er geldt: 

en dus 

N h 
a 

6E = exp 
dv • --= 

V dT 

Verder geldt 6F= 6H- T6S 

en dus 6E = 6H+ RT 
exp 

RT+ 6F+ T6S 

Waarna de reactiesnelheid v te schrijven is als: 



v= RT 

N h a 
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•exp(1+6S/R)•exp(-6E /RT)= A•exp(-6E /RT) 
exp exp 

Vanwege de sterk temperatuur afhenkelijke e-macht is, in 

het relevante temperatuurgebied (310-373K) de factor A als 

constant te beschouwen. De beschadigingsintegraal 

wordt dan: 
tcç 

)t~= A•Jexp(-E /RT)•dt 
exp 

0 

(B.5) 

Eindtijdstip too is in principe de tijd waarop de temperatuur 

weer de begintemperatuur is geworden. Welch e.a. (ref.12) 

geven als paarden voor A en E : 
I exp 

I [A= 8.3·1095 1/s 

1 E = 630 kJ/Mol + E /R= 7.5•10 4 K exp exp 

Er treedt beschadiging van weefsel op een bepaalde plaats 

op als daar )t~~1. De grens voor beschadiging ligt dus bij 

)t~=1. 
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L 
100 $ SEl INSTALLATION 'Pr r:-.(\ r-rt rn flt a T5 LLL-ZQfl rncelc( 
200 BEGIN 
300 FILE IN CKIND~REMUlEI• 

-' 

400 
500 
600 

OUT CKIND••REMUTErMAXRECSIZE~2B.BLUCKSIZE~2a.UNITs~wuRDS), 

UITCKIND~DIBK1MAXRECSIZE~2B,BLUCKSIZE~2B1UHITS-WORDSI; 
INTEGER Il1JJrNN,ISTEP,JSTEP,NSlEP•CULrALJ,1,J,N,JX; 

700 REAL ABSl1ABS21ABS31sc1,sc2.r1.01.02.ez,ooz,RRoBX·DDX· rT.HZ.HX.K · 
BOO R.u.RUrcV.LAMBDArA1.A2.B11B2.wo.w1,puw.vMG1 
900 z--------------------------------------- --------
1000 ABS1l 0 J,J91 ABS2l " o661 ABS3:~35; SC1l"2,82; sc2:~1 .631 
1100 WRITE!UIT1(/1'Ae='1F6.21X21'Ad~',f6,2iX21'Abla',F6 .2, x2, 

1200 
1.300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 
5000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
l,,j1. .Af\ 

1 Se:~MrF6.2rX2r 1 8d~·,f·6.2r 1 rer lhm.~>rABS1rnBS2rABS3rSC1rSC2>; 
Ru:~@-31 CV!~J.51 LAMBDAl ~ .62~-J; Dll a ,06; 02:~1.141 RR:~1.92; 

A1:~1+Aes11sc1; e1:~suRT<n1••2-11; 
A2la1tABS2/SC2i e2:~saRr<A2••2-11; 

Pil"41ARlTANl11; HZl,,021 HX: , ,02; 
WRITEIOUT ,(/ 'BX,BZ,DX1DZ Imm.I=')); 
READCJN, / r BXrBZ.DDX·DDZl1 
WRITECUIT,(/,'Dikte Erid0rmis='•f6 , 31' mm . •,;, 

•Dikte [1rarmiu::: •,f·6.3~ 1 mm . •r/1 
1 Dikte Bloedvat~·,F6.31 1 mm.•,;, 
1 Breedte Blu~dv~t~· ·sf.6.3~· lhlh.•r /1 
1 Breedt<::..' HuirJ":': 11 ,F6.31• mm.· ~; , 

'C oard. lb.Hoe1tP.(mm.)! B2~·,F6.3tX2r•Bx ~ •rF6.3F/ r 
'De Stardrootte Imm.II Hz ~ ',f6,31 X2> 'Hx=', f6 .3), 

D1sD2,DDZrDDX1RR,BZrBXrHZrHXJ; 
IIl=CD1tD21/HZi JJl=RR/HXl JXl=BX/HXl 
BEGlN 

REAL ARRAY T•TX,FLOIIIrOlJJJ,ZlOlIIJrLZ,DZrUZ,WL OlII-1l r 
XLOlJJJ1LX,DX1UX1VLO:JJ-lJ; 

FOR AUl=1 STEP 1 UNTIL 1 DO 
BEGIN 

WRITEIUUT, (/ 'NN en T<s.l='>Jl 
READIIM1/rNN• fTI; 
WRlTE<Uif, (/ ,'NN ~ ·.13,x2,•T(s,) ~ ',EB.1 > ,NN•TlJ; 
rr:=TT*LAMBDA/IRu•cv1; K:~TT/NNl RlnK/HZ••2i Ul=K/HX••2; 
IF AU= 1 THEN 
BEGIN 

WRITE<UU.l r <l 'PCJw,(W,l en Wllm111.l•,' >> ; READIIN•/,~·UWrWlJ; 
WR I TE I U IT , <I , 'V01•mo!l~n"'' , FJ, 3, ' W, ' , X2 1 'E= ' 'F7, :s •' .J/Cm2' , I , 

'Bundelbreedte=',F6.3•' mm.•),PDW, 
1oo•rT*PUW•RUICV/ILAMBDA•Pr•w1••21.w11; 

VMU:~row; WOl=Wl/~···5; 

EMii i 
z---------------------

BEUIN 
REAL DENUM1.DENOM2·DENOM3rDENUM4rT1>T21T3rR1·R2•R3.c1.c2.c3.c~ . c5 ; 

%-------------------------------- -- ---------------------- ---
REAL PROCEDURE recz1; 
VALUE L; REAL z; 
BEGIN 

REAL PHlrPSirPPrEPs; EPSl=~-6; 
IF O LEU Z AND l LEU Dl -EPS THEN 
BEGIN 

PHr:~cD1-z1ae1•sc1; rsr:~z•e11sc1 ; 
re:~Aes1accA1+11•s1NHIPHil+B1•cosH<PHiltC••<<A 1 +111SINHCPSilt 

B11CUSHCPSilll/UENOM1 
END; 
IF D1-EPS LSS Z AND Z LSS DltEPS THEN 
BEU IN 
PHll~HZ/48B18SC1i psr:~D1*B1*SC1-PHii 
PPl=ABSl•<<AitlllSIHHIPHlltBl*CUSH <P Hilt 

l4SllA1t1l*SINHIPSiltB1*CUSHIPSilll/(2*D~NUMl>i 
p U..J:....! ":":. (~_,::.,_::t_=fl-1 . -. l-C/ __ LIU _Jlc'R.: .. t W . .Y:_C_~.u __ 

C pl;n:.\.1"rl cy, s11:1.:~1l s 
A-nJ<:. fw -,ch.rl'.1.:~1l 
lit s ,'):<_ 

I 

""" 0 
-..l 
I 



6c;oo 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
?1()0 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 

PB:: PP+l~B~2'llC.5•l~A.;i+1).$1!'1H (PHI)+ "B:J.itC0Sf{ lt:l'llJJ/ (:;u1 PtNOM.3) ~ 
UIDI 
IF DltEPS LEU Z AND Z LSS BZ-EPS THEN 
BEGIN 

PH1:~cez-z>•e2•sc2; 
PBlnABB2•C5111A2t111SINHCPHiltB21CUSHIPHlll/DENOM3 

END; 
IF BZ-EPB LED Z AND l LEU DDZ+BZ+EPS THEN 
BEGIN 
PHl:~cez-ZJSABSJ; 

PBl=ABB3*C31EXPCPHIJ 
END; 
IF DDZtBZ+EPS LSS l AND l LEU D1tD2 THEN 
BEGIN 
PH1:~cD1+D2-z11e2•sc2; 

PB:~ABS2•C31EXPl-ABS3*DDlllCCA2t111BINH!PHil t 
B2*CUSHCPHill/DENUM4 

8200 END; 
8300 END; 
8400 %---------------------------- ---
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 
10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 
10600 
10700 
10800 
10'>'00 
11000 
11100 
11200 
11300 
11400 
11500 
11600 
11700 
11800 
11 'i'OO 
12000 
12100 
12200 
12300 
12400 
12500 
12600 
12700 
12800 
12YOO 

__ J_3_0_0 _0 __ 

REAL PROCEDURE Pllli 
VALUE ZI REAL z; 
BEGIN 

REAL PHI,PSJ,pp,EPSI EPS:~@-61 
IF O LEU l AND Z LEU D1-EPS THEN 
BEGIN 
PH1:~co1-111e1•sc1; PSI:~z•e1•sc1; 
Pl=ABSl*CIA1t1JISINHIPHlltB11CUSHIPHiltC1111A1t111SINH I PSII+ 

B11CUSHCPSilll/DENUM1 
ENDI 
IF D1-EPS LSS Z AND Z LSS Dl+EPS THEN 
BEGIN 

PHil-HZl~•B11SC11 PSil ~ D11B11SC1-PHli 
PPl~ABS111CA1tlllSINHIPHI>+Bl*COSH!PHil t 

C11((A1+111SINHCPSlltB11CUSHIPSllll/12*DENUM1J i 
PHil•ID2-HZ/41*B2*SC2i 

P:~PPtABS21C21CCA2tlllSINHIPHiltB21CUSHIPHIIJ/C21DENOM21i 

ENDi 
lF DltEPS LED Z AND Z LEU D1tD2 THEN 
BEGIN 
PH1:~101+D2-z11e21sc2; 
PlmABS2•C21<<A2+1>*SINHIPHil+B21COSH<PHlll/DENOM2 

END 
END; 

%----------------------------------------------------------------------- - - -
ZlOJ:=o; FUR Il=l STEP 1 UNTIL II DU ZlIJ:•Zll-lltHZ; 
xroJ:~oi FOR J:~1 YTEP 1 UNTIL Jj DU XlJJ:~xlJ-lJ+HXI 
WRITEIUUT1<l'Aantal riJen• kolommen en t-nivo's='>J; 
READIJN,/1ISTEP1CUL•NYTEPll 
IF AU~l fHEN 

WRlTECUITr<l•'De Laser stoat AAN'>I ELSE 
WRITEIUIT1 (/ 1'Do Loser stoat UIT' ) ); 

ISTEP:~II/IISTEP-111 JSTEPt~JJ/C481CUL-1111 NSTEPl~NN/NSTEPi 
DENOMl:=A116INHCB11SC1*D11tB11CUSHIB11SC11Dlll 
DENUM2l~A21SINHCB2*SC21D21tB21COSHIB21YC21D21i 
DENOM3t=A216INHIB218C211BZ-D111tB2*CUSH!D21SC21!BL-Dlll; 
DENUM4:~A21SINHCB21SC211DltD2-BZ-DDZll+ 

B21CUSHCB21SC2*1DltD2-BZ-DDZlll 
Tt: ~ Bt/DENUMt; R11wSlNH<Bl*SC11Dll / DENUMli 
T2:~B2/DENUM21 R2:~SJNHIB21SC2*D21/DENOM2; 
T3: ~ B2/DENUM31 RJlwSINHCB21SC21CBZ-Dll)/DENUM31 
Cll =T11R2/(1-R11R211 c2:~T1/(1-Rl•R211 c3:~T11T3/(1-R1SRJJ; 
C4:~T11R3/Cl-R1*R3JI C5: " f'l/ll-R1*RJll 
FUR 1:~0 STEP 1 UNfIL II DO 
FOR J:~o STEP 1 UNlIL JJ DD 

_ REJ;:Ll>L 

l>Kclchu-e -PR l--cJ 
\:i.,,,-d:MLl J1 J f'/ .~rnl 

n.L> "' "'n hle1::cLunl 
l.n d.t du.plt ClWt 

<' 
L-:e_z~3 1.', 

"P'lcllcL.tre -P Cl) 

b~r~l:urd: h & M &.rm 
Qb, I( r ~~ (Hl b lwrL~ rt f. 
Cl.Cl •lL\.Jf·;tl3 L' l C'C'r 

b F Ct(\_l r~ :c 

-PJQrl! ~run_Cj R & T 
l-d~~tn..s }\ & !'-1-l-bcr~ 
( H f')X' nrlt x A) 

I 
I-' 
0 
00 
I 



.1 .) .~vv 

13400 
13:0,ot> 
13600 
13/0() 
13800 
13900 
11000 
:L 4100 
14200 
14 ~HJO 
:L 1400 
14:'iOO 
14600 
L 4/00 
14800 
1~900 

15000 
151 (l0 
1 ~;;?O O 
15300 
:L::i'IOO 
:l5::100 
15600 
15700 
151300 
:L 5900 
16000 
16100 
16200 
16300 
16~00 

16000 
16600 
16/0() 
16800 
16900 
17000 
17100 
17200 
17300 
17400 
1ni<1<1 
17600 
l?"iOO 
17800 
:L 7'100 
18000 
1B100 
18200 
183 00 
1B'l00 
1 B~:,oo 
18600 
18/0() 
18800 
1 8';1()() 
19()00 
19 :LOO 
19200 
19300 
191 ()() 
19500 
19600 
\~H<.•o 

.1 r r-1. - w l-1:. U /, 1. J J '"' '"u 1.1. .J _J LC. L\' 11 .1..4/, T DJ. T I!·- 0 I n c.J'f 

BEGIN 
f[J,JJ:~PBCZCIJllEXP( - CXCJJ/WO>ll21/CPllWOll21l 

Hl,JJ:=O 
END 
BU.l!N 

E.L8E 

F[I,Jll~PC Z CIJllEXPC - CXCJJ/WO>ll2J/CPIIWOll2Ji 

T[J,JJ:=o 
END 

END ELSE 
f[!,J)l=O 

urn; 
DXCOJ:~1+u1 UXCOJ: ~ -u; 

FUR Jl=l STEP 1 UNTIL JJ-2 DO 
BHilN 

LXLJJl • -Q/21 DXLJJ:~1+u; UX[JJ:~-u12 

ENI); 
LXlJJ-lJ! ~ -U/21 DXCJJ-lJl=l+U; 
TTRlUECCO.JJ-1.LX.DXsUX); 
DZlOJl~l+RI UZ[OJ:=-R; 
FOR 1: ~1 STEP 1 UNTIL 11-2 DU 
BEGIN 
LZllJl"-R/21 DZllJl ~ l+RI UZllJ l •-R/2 

END; 
LZCII-lJ! a -R / 21 DZCII-1Jl=1+R; 
TTRIDEcco,1I-l1LZ1DZ · UZJ; 
FOR N!•·1 SHY 1 UNTXL NN clo - - - . 
BE:i;JN 

FOk Il~O STEP 1 UNTIL II-1 DO 
Bt::G lN 

VCOJ: =C IF I ~ O THEN 2*R*Tl1r0l ELSE Rl<TlI-lrOJtTlitlrOJllt 
(1-U-2*RllTlI10JtO•TlI1lJi 

FOR Jl ~ l STEP 1 UNTIL JJ-1 DU 
VLJJl~<IF r~o THEN 2•RITLl1JJ ELSE R•<TCI-1,JJtT[It1.JJJ)t 

Q/21(l[l,J-1JtTlirJt1JJ+c1-u-2•RllT[I,JJ; 
TTRIDECSOL I01JJ-l•LX1D X,UX1V ) i 
FOk JlmD STEP 1 UNTIL JJ-1 DU TXllrJJl ~V lJJ 

urn; ____ _ 
FOR J:~o STEP 1 UNTIL JJ-1 DO 
BEG1N 

W[OJ: ~C lF JNO THEN K*Q*FL01ll ELSE K/21Ql(f[Q,J-1Jtf[O,Jt1lllt 
K8(1-Ul*Fl01JJtTXlO•JJtRl(ll01JJ-T(l,JJ)i 

FOR 11•1 STEP 1 UNTIL Il-1 DU 
WLIJl~CIF J~o THEN K•a•FLI1ll ELSE K/2•U•<FLI1J-lJ+FCl1J+lJJlt 

Klll-Ul*FllrJJtTXLJ,JltR•TCI,JJ-R/2*<1ll-1•JltTLit1rJJli 
TTRIDECSOL 10,JI-l1LZ1DZ1UL1Wli 
FOR r:=O STEP 1 UNTIL II-1 DU 
rLI1JllftfF 30+VMGIWLIJ/LAMBDA GTR 100 

THEN JOSLAHBDA/VMG ELSE WCIJ 
ENDi 
IF N MUD NSTEP~O THEN 
BEGIN 
WRITECUITr(/,"t~·,F6.3r" s',//rX2r'z/x'rX2,IFB.3rX7r"AII'r 

X51"A*Ib'/>1N•KIRUICV/LAMBDA1CUL1FUR JlaO STEP 
JSTEP UNTIL JJ /4 DU XCJJli 

FOR IlftO STEP !STEP UNTIL II DO 
WRlTE<UITs<F6,J,X2rSFB,3rXJrF/,3,X2rFJ,3 >rZ llJrCULr 

END 

FUR J: ~o STEP JSTEP UNTIL JJ/q DU TL I ,JJtVMG/LAMBDAr 
FLJ,41•Pr•wo1•2•EXPCC.OB/WOJSt2JrflirJXJ*PIIW0112) 

END 
END 
ENUILUCK!UITrCRUNCHI 
t::ND 

f"Nl» 

"1?R 'I.I: b fl,l 113 . 
1-:ncn..t nrt c F-: Q) : 
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L:a.n mo..ln>x 'B 
(A ppm c4 l. ·u) 
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.BQrll.~ru.n_j 

llQn (b . I b b) 

I 
I-' 
0 
~ 
I 



UZT ON USER17 
DATE l TIME PRINTED= TUESDAY, JULY 19 , 1983 ~ 09:08:52. 

li1·.\ '·" 3.79 Ad"' 0.66 l~bl •" 3~'i.OO Sc\'" 2.82 Gd"• 1.63 P••r 111111 . :=:, ),.=!>Jj ""' 

1-rj D:i.kt1>. E1.d.dc,.r111i~.·" 0.060 ~1111. 

~· Dikte Dermis= 1.140 mm. 
~ Dikte Bloedvat~ 0.060 mm • 
• t::J 

----' 

Breedte Bloedvut= 0.040 mm. 
Breedte Huid~ 1.920 mm. 

CD 
CD 
:::J 

Coard. lb.Hoekp.<mm.)~ Bz= 0.360 Bx= 0.000 
De Stapgrootte <mm.): Hz= 0.020 Hx= 0.020 

NN~ 10 Tls.I ~ 1.DE-03 

~ Verrnoqen~ 24.503 W. E~ 0.780 J/Cm2 
~ nu nl.I;! i b1' c;c~d t.~ '" 1. OOO 1111~ . 

p_. 1·,,, I ,.,., 'l' ,. ·l.-1··1t AAN ~ • - ·- · •• )~ .:> •• 

P' 
P' ~= 0.001 s 
~· 

~ 

CRl 
(J) 
p_. 
(J) 

CD 
f-l 
c+ 
CD 
f-J 
~· 

c._,, 

Pi°' 
'-" 

<: 
(J) 

•1-j 

Pi°' 
1-j 
(J) 

CRl 
(J) 

~ 

s . 
o-' 
• 
<: 

P-' 
(J) 

c+ 

o-' 
~ 
~· 
N 
CD 
:::J 
E1 
0 
p.. 
(J) 

f-l 

;::/;~ 

0.000 
0.020 
0.040 
0.060 
0.080 
0.100 
0.120 
0.140 
0.160 
0.180 
0.200 
0.220 
0.240 
0.260 
0.280 
0.300 
0.320 
0.340 
0.360 
0.300 
0.400 
0.420 
0.440 
0.460 
0.480 
0 . 500 
0.520 
0.540 
0.560 
o.sao 
0.600 
0 . 620 
0.640 
0.660 
0 . 680 
0.700 

0.000 

50.328 
48.696 
45.932 
39.324 
33.655 
32.557 
32.318 
32.196 
32.089 
31.985 
31.883 
31.784 
31.686 
31.590 
31.505 
31.515 
32.397 
39.390 
76 :00() 
60.5SS' 
46.160 
3°7. t190 
31.440 
30.342 
30.194 
30.173 
30.166 
30.160 
30.135 
30.149 
30.144 
30.139 
30.134 
30.129 
30.124 
30.120 

0.040 

:':i().440 
4B.1332 
46.08B 
39.442 
33.}15 
32.605 
32.366 
~~:?.. 2413 
:12.144 
32.044 
31.946 
3l.B50 
31.756 
3:L. 664 
31.580 
31.573 
32.2b6 
38.005 
7.9.800 
56.22:L 
43.930 
36.755 
~H.410 

30.505 
~)0" 3?9 
30.354 
30.341 
30. 3;!9 
30.3:1.B 
30.307 
:~o. 2?6 
30.2B5 
:rn. 21~; 
30.265 
30.255 
30.246 

O.OBO 

5L2HI 
4 1?. 746 
47.123 
40. :l86 
34.052 
32. Bf;l°J 
~~2" 657 
32. ~556 
3~! .. 471 
32.390 
32.3l:l 
32. 2~~5 
32.160 
32.0B9 
:Q.019 
3:l. 955 
3:L. 920 
32 .()36 
~12 .. 542 
32.279 
31.951 
3:L.724 
31.553 
31.4°72 
:H.417 
31.368 
31.321 
31.275 
31. ;!30 
31.:LB7 
31 .. 145 
31. 104 
:11.0b4 
31.025 
30.98°7 
30. 'l~i:I. 

0.120 

50 .. 905 
49.458 
46 .. 878 
40.044 
33 .. 997 
32.849 
32.623 
32.524 
32.440 
32.361 
32.2B3 
32.209 
32.136 
32.066 
31.998 
31.932 
31.868 
31.807 
31.751 
31.691 
31.632 
31.5°76 
31.521 
31.469 
31.419 
31.3°70 
31.323 
31.277 
31.232 
31.188 
31.146 
31.105 
31 .. 065 
31.026 
30.989 
30.952 

0.160 

50.442 
49.027 
46.505 
39.B21 
3~). 9()9 
32.7136 
~~2n 5b5 
3~). 41>8 
32.386 
32.308 
32.233 
32.160 
32.0B9 
32.020 
31.953 
3:L. BB9 
31.826 
31.765 
3:l. 706 
3:l. t149 
31.594 
3:i.540 
;51. 408 
31.437 
31.3B8 
3:i.340 
31.:~94 

31. 249 
:n .205 
31.162 
31.1~~1 

3:l .OB1 
31.042 
31.004 
~7>0.9b7 

30.931 

0. ~~00 

49.862 
413.4137 
46.0:16 
3 1/.543 
33.798 
32.707 
32.492 
32.398 
32.31'? 
32.2'•3 
32.170 
32.099 
32.030 
3:\ .963 
3l.89B 
3:l .835 
~U.7°74 

31. 7:l5 
31 .. 6'.58 
3:i .602 
31.549 
3:l. 4'i'6 
31.445 
31 .3'76 
:3:L.3•l8 
3:l. 302 
31.257 
3:l .2:l3 
31.1°71 
31.121? 
:H .. OB9 
3:l .O!'i0 
31.012 
30.975 
30.940 
30.905 

0.240 

49.176 
4°7.B48 
45.482 
39.2:l3 
:53.666 
32.t.:l3 
32.406 
32.3:l5 
;52. 2~,13 
32.165 
:32.0'15 
32.026 
31.9~YJ 
31.895 
:u .832 
3:l.7°72 
3J..7t3 
3:l .6!56 
31.6()1 
3:l.547 
31.495 
31.445 
31. 396 
3:l.348 
31.302 
3:l.257 
31.213 
3:\.171 
:u .130 
31.0 170 
31.. 052 
3:l .():l4 
~rn.•n7 

30.942 
30.907 
30. ff73 

0.280 

48.395 
47. l.22 
44.852 
3B.B~rn 

33.51°7 
32.507 
32.308 
32.221 
32 .. 147 
32.0l7 
32.009 
3:l .943 
31 .. 880 
3:l .8:l8 
31.758 
3:l.700 
31.643 
31.589 
31. 5~~6 
3:i. 484 
3:l.434 
3:l. 386 
31.339 
3:i.293 
31. 249 
31.206 
31.1ti4 
31.124 
:H.084 
3:i .046 
31..009 
30.9/3 
30 .. 1737 
30.903 
30 .. 8°70 
30.a;;s 

0.320 

47.533 
46.320 
44.156 
313.424 
33.352 
32.3139 
32.200 
32.117 
32.047 
31.980 
31.915 
31.(152 
31.792 
31.733 
31.675 
31.t.20 
31.566 
31.514 
31.4b4 
31.415 
31.3b7 
31.321 
31.276 
31.233 
31.190 
31.149 
31.110 
31.0°71 
31.033 
30.997 
30.961 
30.927 
30.894 
30.861 
30.829 
30.799 

0.360 

46.606 
45.4!56 
43.407 
3°7.978 
33.175 
32.263 
32.08:5 
32.005 
31.938 
3:i.975 
31.1314 
3:i. 754 
31.697 
3:l.641 
31. 5ff7 
3:\ .534 
31. 483 
31.434 
31.386 
3:\.340 
3J..295 
3:i .251 
31.208 
3:i .167 
3:L.127 
31.0139 
31.0S:t 
31.014 
30.979 
30.944 
~,0 .. 911 
30.El/8 
30.1346 
30.815 
30.785 
30. 7! .. i6 

0.400 

45.627 
44 .. 545 
42.617 
37.508 
32.988 
32.130 
:H.961 
3:l. 886 
31.824 
31.765 
31.707 
31.651 
31.597 
3:l. 544 
31.493 
3:l.444 
31.396 
31.350 
31.304 
3:l .261 
31.218 
3:i.177 
31.137 
31.098 
31.061 
31.024 
30.989 
30.954 
~oo .921 
30.8138 
30.857 
30.826 
~~o. 796 
30.767 
30.739 
30. 71 2 

0.440 

44.612 
4:3.601 
41.797 
37.020 
32.794 
31.991 
31.~B~~ 

31.764 
31.706 
31.650 
~u .596 
31.544 
31.49:~ 
31.444 
31. 396 
31.350 
31.30:5 
31.262 
31.22() 
31.1°79 
31.139 
31.101 
31.06:3 
31. 027 
30.'792 
30.958 
30.925 
30.892 
30.861 
30.B31 
30.801 
30.T73 
30.745 
30.719 
30.691 
30.665 

0.4BO 

43.5°76 
42.636 
40.961 
36.523 
32.596 
31.850 
31. 703 
31.Ci39 
31.5f.l5 
31.533 
31. 483 
31.434 
:~i. 3f.l7 
3:l.342 
31.297 
3:1..254 
31.213 
3:l. 1°72 
3:L.133 
31.095 
:31 .. O~:iB 
31. ()23 
30.9f.IB 
30.954 
30.'122 
30.El9() 
30.fl59 
30.B29 
30 .. 800 
30.°772 
:rn.l44 
30.°llD 
30.692 
30.66°7 
30.642 
30.1.iHI 

A'>!I 

4.989 
4.535 
4.146 
2.2?6 
0.643 
0.622 
0.602 
0.5B3 
0.564 
0.545 
0.527 
0.510 
0.493 
0.477 
0.4Ci1 
0.446 
0.4:31 
0.417 
0.403 
0.390 
0.376 
0.364 
0.351 
0.339 
0.328 
0.316 
0. 30/, 
0.2•;>5 
(). 2fJ~3 
0.275 
0.265 
0.255 
0.246 
0.237 
0.228 
0.220 

A*Ib 

4 .. 738 
4.235 
3.7'i'2 
2.041 
0.56°7 
0.541 
0.516 
0. 4'i'2 
0.468 
0.445 
0.422 
0.400 
0.3°78 
0.356 
0.335 
0.314 
0. 2'73 
0.2l3 

13.428 
6.66B 
3.3:l1 
1.644 
0.042 
0.040 
0.03'7 
0.037 
0.036 
0.035 
0.034 
0.033 
0.03:L 
0.030 
0.029 
0.028 
0.027 
0. 02Ci 

::r> 
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:::J 
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Appendix E 

Resultaten buizen - model voor Ar g on - laser 
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