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1. 

1. Inleiding 

In samenwerking met het pathofysiologisch laboratorium van de 
afdeling longziekten van het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam, 
is op de T.H. Eindhoven een evaluatie van de thermodilutie
methode gemaakt. 
De thermodilutiemethode is een meting van de bloedstroom
sterkte (het hartminuutvolume) die gebaseerd is op een 
energiebalans. 
Via een katheter die in de linker ventrikel van een big uitmondt, 
wordt een kleine hoeveelheid vloeistof geïnjecteerd met een 
temperatuur die verschillend is van de lichaamstemperatuur 
van het dier. 
In de aortaboog wordt met behulp van een thermistor de 
temperatuur van de passerende vloeistof, als functie van de 
tijd gemeten. 
Uit deze temperatuur-tijd registratie wordt met een theoretisch 
afgeleid verband, dat geldend is onder bepaalde voorwaarden 
(zie 3. 4 iii) het hartminuutvolume berekend. 
In dit afstudeerproject hebben we de fouten bepaald die bij de 
thermodilutiemeting optreden als niet voldaan wordt aan de 
verschillende in de theorie gestelde voorwaarden. 
Deze fouten worden in hoofdstuk 5 behandeld. 
In Rotterdam wordt de cardiac output (=hartminuutvolume = 
hoeveelheid bloed die een harthelft per minuut uitpompt) 
gemeten om het effect van verschillende beademingswijzen op de 
circulatie te onderzoeken. 
De experimenten in Rotterdam worden met jonge biggen gedaan. 
In Eindhoven bestonden de proeven uit fysische modelexperimenten. 
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2. Kader waarin dit afstudeeronderzoek geplaatst kan worden. 

Op het pathofysiologisch laboratorium van de afdeling long
ziekten Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt onderzoek 
verricht naar het effect van verschillende beademings
wijzen op het zuurstoftransport naar de weefsels. 
Alle experimenten worden uitgevoerd met jonge biggen. 
Deze worden onder narcose op verschillende manieren beademd. 
Een beademingswijze waar veel onderzoek aan besteed wordt is 
de beademing waarbij de zogenaamde PEEP opgelegd wordt. 
De afkorting PEEP staat voor Eositieve ~ind expiratoire 
druk (Eressure) . 
Bij deze beademing wordt de big gedwongen een bepaald volume 
lucht met een vaste frequentie in te ademen, terwijl de 
uitademing door de big zelf gedaan wordt door een buis die 
in buitenlucht of enkele centimeters onder water uitmondt. 
Deze waterdruk bij de uitademing is de positieve eind 
expiratoire druk. 
Bij alle experimenten in Rotterdam staat de meting van het 
hartminuutvolume (=cardiac output = hoeveelheid bloed die 
per minuut wordt uitgepompt door een harthelft) centraal. 
Deze meting gebeurt in Rotterdam voornamelijk op twee 
manieren : 

Met behulp van de thermodilutiemethode die een zeer frequente 
schatting (elke 20 seconden) van de cardiac output mogelijk 
maakt en met de methode van Fick die alleen gedaan kan worden 
als de big in een "steady state" situatie is, een situatie 
waarin gedurende een vrij lange tijd (15 min.) alle belang
rijke fysiologische grootheden constant zijn. Dit betekent dat 
de Fick methode voor het volgen van snelle veranderingen van 
het hartminuutvolume niet geschikt is. 
Thermodilutie wel maar deze methode heeft als groot nadeel 
dat er aan deze meting systematische fouten verbonden zijn 
die een vrij grote overschatting van het hartminuutvolume 
(15% - 20%) tot gevolg hebben. 
Dit afstudeeronderzoek had tot doel om aan enkele van de 
mogelijke fouten aandacht te besteden en wel aan die fouten 
die het gevolg zijn van warmte-overdrachtsprocessen. 



3. 

3. Methoden ter bepaling van het hartminuutvolume. 

3,1 Elektromagnetische flowmeter 

Door om de arteria pulmonalis (longslagader) een 
elektro-magnetische flowmeter te klemmen en de gemiddelde 
snelheid van de bloedstroom te meten kan men het hart
minuutvolurne berekenen. 
Door het inklemmen is ter plaatse van de flowmeter de 
oppervlakte van de doorsnede van de arteria pulmonalis 

< •• 

constant. Door deze oppervlakte te vermenigvuldigen met 
de daar gemeten gemiddelde snelheid volgt het hartminuut
volume direct (gemeten aan de rechter hartshelft). 
Bij de E.M.-snelheidsmeting wordt loodrecht op de voort
plantingssnelheid van een geleidende vloeistof 
(Z-richting) een magneetveld (ij-richting) aangebracht. 
Op de ladingsdragers in de vloeistof werken dan Lorentz
krachten die de positieve en negatieve ladingen scheiden, 
waardoor een elektrisch veld Ë ontstaat (X-richting) . 
Als de vloeistofsnelheid in verschillende punten van de 
doorsnede van de vloeistofstroom, ter plaatse van het 
magneetveld, niet gelijk is, zullen er stromen gaan lopen 
van vloeistof-elementen met een grotere snelheid naar die 
met een kleinere. 
Hierdoor wordt het gemeten potentiaalverschil (X-richting) 
in het geval van een rotatiesymetrisch stromingsprofiel 
altijd evenredig.met de gemiddelde snelheid over en dus 
ook met de volurnestroom door de dwardoorsnede van de buis. 
(De werking van de E.M.-snelheidsmeter wordt uitvoeriger 
beschreven in het collegedictaat : metingen in de genees
kunde II, hfdst. 5.5). 

Een belangrijk voordeel is het feit dat met de E.M. flow
meter het hartminuutvolume continu gemeten wordt. 

x --B r· -
d 
~ et 

<D 

fig. 1 Schematische voorstelling van de 
elektromagnetische flowmeter. 



3.2 Meting van het hartminuutvolume met de puls
contourmethode 

4. 

Deze bepaling is gebaseerd op de voorwaarde dat de 
bloeddruk in de aorta samenhangt met de bloedstroom
sterkte door de aorta zoals stroom en spanning. 
Men stelt dat men. het slagvolume SV (de hoeveelheid 
bloed die door de linkerventrikel per slag uitgepompt 
wordt) kan bepalen uit de aortadruk op de volgende 
wijze. 

1 sv = / (Pao ( t) - Pao min) dt 
syst. 

(3 .1) 

Hierin is Z
0 

de zogenaamde karakteristieke impedantie 
van de aorta en is de integraal gelijk aan het opper
vlak onder het systolische deel van de aortadruk 
(gearceerd in fig. 2). 

"' a: 
11. 

Pao min 

TIME ---+ 

fig. 2 Aortadruk als functie van de tijd 

Het hartminuutvolume wordt nu bepaald uit het produkt 
van de slagvolume en hartfrequentie f ( = 1 met 

T uit fig. 2 ) • 
T 

De term die nog bepaald moet worden is Z0 , de 
karakteristieke impedantie van de aorta. Deze blijkt 
o.a. afhankelijk van de gemiddelde aortadruk, 
de hartfrequentie en de leeftijd van de patient 
(elasticiteit.van de aortawand). Normaal doet men een 

enkele meting van het hartminuutvolume met een andere 

methode om de Z
0
-waarde te schatten. 

Een voordeel van deze meting is het verkrijgen van 
slag op slag waarden van het hartminuutvolume. 
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3.3 De methode van Piek om het hartminuutvolume te bepalen. 

Deze meting van het hartminuutvolume gaat uit van een 
massa-balans. Beschouwen we indicator X dan geldt : 
de hoeveelheid toegevoegde of onttrokken hoeveelheid X 
per tijdseenheid (Vx) gedeeld door het concentratie
verschil van X in het aangevoerde (i) en afgevoerde (u) 
bloed (ex. ex ) is gelijk aan de bloedstroom-

J. u 
sterkte. 
In formulevorm 

Vx (indicatoreenheden • min-1) 

(ex. ex ) ~ndicatoreenheden.l-1) 
J. u 

De methode heeft drie voorwaarden : 

a) Men moet in staat zijn een representatief bloed
monster van het in- en uitstromende bloed te nemen. 

b) Het bloed moet een indicator meevoeren waarvan men 
de concentraties in de bovengenoemde monsters kan 
bepalen. 
Deze indicator kan een stof zijn die normaal door het 
bloed vervoerd wordt (zuurstof, koolstofdioxide) of 
iets dat toegevoegd wordt aan het bloed (lichaams
vreemde gassen zoals halothaan, koolmonoxide en 
acethyleen, kleurstoffen, radio-actieve stoffen). 

c) Het moet mogelijk zijn om de totale uitwisseling van 
indicator te bepalen (zoals de zuurstofconsumptie 
of de koolstofdioxide-afvoer). 

Als we de methode van Fick toepassen op de zuurstof
uitwisseling tussen ademlucht en bloed in de longen, 
dan spreken we niet over concentraties in arteriëel en 
veneus bloed maar over zuurstoffracties. Dit omdat zuur
stof niet alleen opgelost (in bloedplasma) maar ook 
gebonden (aan hemoglobine) vervoerd wordt. 

De vergelijking wordt dan : 

(3.2) 

ö = 
(ml/ ) 

zuurstofopname in de longen s (3.3) 
fractie 02 in toevoer - fractie o2 in afvoer (%) 
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De methode wordt zo in Rotterdam uitgevoerd waarbij de 
teller (020PN) wordt bepaald door ademfrequentie (ADFR) 
slagvolurne (SV) , zuurstofdeficiet (02DEFC) en een 
correctiefactor voor temperatuur, barometerdruk en 
relatieve vochtigheid (CORF): 

020PN = (ADFR x SV x 02DEFC x CORF ) (3.4) 

De fractie zuurstof F02 in het bloed worden bepaald door 
de saturaties (S02), de hemoglobineconcentratie (HB) en 
de partiële zuurstofdruk (P02). De toevoeging A resp. V 
achter de symbolen staat voor arterieel resp. veneus. 

F02A = S02A x 1,39 x HBA + HBV 
2 

x 0,01 + 0,003 x P02A 

F02V = S02V x 1,39 x HBA + HBV x 0,01 + 0,003 x P02V 
2 

I tl ()?({1 l' L:-:J 
R. A. L. A. 

"'· (O,Jç .ij.vo 2 [O.l]• 

Î ( 
- _-..a. 

( I n 

CIQSilJ ·.I [QJ~~ ----, 

fig. 3 schematische voorstelling van de longcirculatie 

(3. 5) 

Het grootste probleem bij de keuze van zuurstof als 
indicator is het voldoen aan voorwaarde a. Het verkrijgen 
van een representatief arterieel monster is niet moeilijk 
omdat de zuurstoffractie in alle grote arterieën dezelfde 
is. 
Echter het representatieve veneuze nonster is niet een
voudig te verkrijgen. 
De zuurstoffractie in de verschillende venen is afhankelijk 
van de zuurstofconsumptie en de doorbloeding van de 
weefsels of organen die voor de vene liggen. 
Om nu verzekerd te zijn van een representatief monster 
moet men bemonsteren waar het veneuze.bloed gemengd is. 
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Een gemengd veneus ( v ) monster dient genomen te worden 
uit de rechter ventrikel of wat menging betreft nog beter 
uit de arteria pulmonalis (longslagader). 
Dit bemonsteren wordt dan met een katheter gedaan die via 
een halsader opgeschoven wordt naar het rechter atrium en 
vandaar door de atria-ventriculaire kleppen naar de 
rechter-ventrikel en de arteria pulmonalis. 
In Rotterdam brengt men deze katheter in door gebruik te 
maken van een z.g. Schwann-Ganzkatheter. 
Deze heeft aan de top een klein ballonnetje dat opgeblazen 
wordt als de katheter in het rechter-ventrikel ligt. 
Het ballonnetje wordt door de bloedstroom meegevoerd 
richting arteria pulmonalis. Zonder dit hulpmiddel is het 
zeer moeilijk om de katheter "om de bocht " te krijgen 
(fig. 4). 

fig. 4 

sup. en 

Schwann-Ganzkatheter t.b.v. het nemen van een 
gemengd veneus sample. 



8. 

3.4 Indicator verdunningsmethoden. 

Stewart (1893) was de eerste die de indicatorverdunnings
methode gebruikte ter bepaling van het hartminuutvolume. 
De methode werd echter pas op bredere schaal toegepast 
nadat Hamilton omstreeks 1930 het registreren van de 
indicatorconcentratie in het bloed gestandardiseerd had. 
Sinds ongeveer 1950 is de indicatorverdunningsmethode 
een belangrijk deel van de cardiologische diagnostiek. 

Het principe van deze methode om het hartminuutvolume 
te bepalen is erop gebaseerd een goed te detecteren 
indicator op een gemakkelijke plaats te injecteren in een 
stromend systeem en verder stroomafwaarts het verloop van 
de verdunning van deze stof na menging met het transport
medium te volgen. 
De graad van de verdunning als functie van de tijd is een 
maat voor de doorgestroomde hoeveelheid vloeistof(voor een 
overzicht zie ten Hoor (lit. 4)). 

Bij biologische experimenten wordt een onschadelijke 
indicator geïnjecteerd in het veneuze gedeelte van de 
circulatie of in de linkerharthelft en de concentratie
verandering in het arteriële gedeelte van de circulatie 
continu geregistreerd. 

Als indicator kunnen o.a. worden gebruikt : 

a) elektrolyten (NaCl-oplossing, Ringerse vloeistof) 

b) kleurstoffen (Evans blue, indocyaninegroen, cardio-
green, methyleen-blauw, kongorood, indigokarmijn) 

c) zuurstof 

d) bloedplasma (dichtheidsverandering van het bloed) 

e) radio-actieve isotopen ( 131 I ) 

f) reductie-middelen (ascorbinezuur) of 

g) koude 



De concentratieveranderingen worden respectievelijk 
gemeten met : 

a) elektrische weerstandsmeters 

b) densitometers 

c) oxymeters 

d) geleidbaarheidsmeters 

e) radiocardiografen 

f) redoxelektroden en 

g) therma-elementen 

9. 

Het meest worden dè kleurstofverdunningsmethode en de 
thermodilutiemethode. toegepast. Bij de laatste wordt koude 
als indicator gebruikt. 

Ten opzichte van kleurstof heeft koude als indicator enkele 
grote voordelen : 

1) er is slechts een geringe recirculatie van koude door 
warmte-uitwisseling in de periferie. Kleurstof 
daarentegen recirculeert bijna volledig. Door deze 
recirculatie is moeilijk te onderscheiden welk deel van 
de gemeten hoeveelheid voor de eerste maal de meetplaats 
passeert (zie 4':Vorm van de indicator-verdunningscurve). 

2) de indicator warmte (negatief in ons geval) is een 
natuurlijk metabolisch produkt. 

3) de hoeveelheden die ingebracht worden zijn voldoende 
klein vergeleken met de thermische capaciteit van het 
lichaam om cumulatieve effecten bij een serie metingen 
onmerkbaar te maken. 

4) de meting van de concentratie van koude als functie van 
de tijd, kan zonder bloedonttrekking geschieden. 

5) de indicator kan ingebracht worden via een fysiologische 
of therapeutische vloeistof die door het lichaam 
verdragen wordt of zelfs nodig kan zijn voor een 
patiënt. 

6) het continu meten van de temperatuur in de bloedstroom 
is relatief eenvoudig en kan uitgevoerd worden via 
katheters, die voor andere doeleinden worden geplaatst. 
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Enkele nadelen van de koudeverdunningsmethode ten opzichte 
van de kleurstofverdunningsmethode zijn : 

1). er kan indicator verloren gaan tijdens injectie door 
warmte-uitwisseling. 

2) tijdens het transport van de indicator tussen injectie
plaats en meetplaats kan er koude verloren gaan. 

3) er ontstaat een nalek van koude die na de injectie in 
de injectie-katheter is achtergebleven. 

4) de positie van de thermistor ten opzichte van de wand 
kan zelfs bij ideale menging van indicator en bloed de 
~eting beïnvloeden. 

We onderscheiden drie uitvoeringen van de thermodilutie
methode : 

i )de lokale thermodilutiemethode 

ii )de continu-injectie thermodilutiemethode 

iii)de thermodilutiemethode met momentane injectie. 

In het kort worden de eerste twee methoden beschreven. 
Uit de derde methode is de afstudeeropdracht voortgekomen. 

i) Bij de lokale thermodilutiemethode worden de injectie en 
de temperatuurmeting door dezelfde katheter uitgevoerd. 
Een schematische voorstelling van zo'n katheter is 
afgebeeld in fig. 5. 

fig. 5. Lokale thermodilutiemethode. 

Een voordeel van deze methode is het feit dat de 
inject~eplaats dicht bij de meetplaats ligt zodat er 
tussen deze twee plaatsen niet veel thermische 
indicator verloren kan gaan. 
Een nadeel van deze korte afstand van meet- tot 
injectieplaats is de onzekerheid over het volledig 
gemengd zijn van indicator en bloed. 
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ii) Bij de continu-injectie-rnèthode wordt koud injectaat 
met constante snelheid ingespoten en de temperatuur 
van het bloed indicatormengsel stroomafwaarts 
gemeten. 
Als de indicator momentaan mengt met het bloed tot 
een hornogeen mengsel over de hele doorsnede van het 
bloedvat, wordt de flow Q op ieder moment gegeven 
door : 

O<t> = rn/c<t> (3. 6) 

waarin m de injectie-snelheid van de indicator is 
(bij therrnodilutie in rnl. 0 c.s-l en C(t) de 
concentratie van de indicator op elk tijdstip is 
(overeenkomend met T(t) in °C bij therrnodilutie). 
Integratie van de vergelijking over het tijdsinterval 
van t 1 tot t 2 geeft de totale flow. 
Als m constant en Q veranderlijk is dan geldt 

De gemiddelde stroomsterkte 0 gedurende dit tijds
interval volgt uit : 

Q = . 
m 

waarin ( T ) het tijdgemiddelde van 
1 T d . p aatse van e rnet1ng. 

(3 • 8) 

! ) is ter 
T 

iii) Uitvoeriger wordt therrnodilutierneting met momentane 
indicatorinjectie besproken. 
Dit doen we omdat juist deze cardiac output meting 
gebruikt wordt in de experimenten in Rotterdam 
(zie 2) en de achtergrond vormt voor dit afstudeer
onderzoek. 
We gaan nu eerst in op de theorie van deze methode 
waarna we in een later stadium de mogelijke fouten
bronnen zullen bekijken (zie 5 ) • 
Beschouw een thermisch geïsoleerd systeem, waardoor 
een vloeistof stroomt, de basis-stroom, met een 
enkele ingang en êén uitgang, zonder energiebronnen 
of -putten. 
Stel dat de oppervlakte van de doorsnede van respec
tievelijk de in- en de uitgang A' en A is. 



We injecteren nu een thermische indicator (koude 
of warme vloeistof) met temperatuur Ti dichtheid 

~i' totaal volume Vi en soortelijke warmte ei 
aan de ingang van het systeem. 

12. 

De energieverandering ll E die door deze indicator
injectie teweeg gebracht wordt is dan : 

We Z1Jn geïnteresseerd in de momentane wijze van 
injecteren. 
De injectiesnelheid stellen we ons dan als een 
6-functie voor. Voor t=tinj is de snelheid van 
injectie oneindig groot en voor alle t#tinj is deze 
nul. 
Voor de energieverandering AE die zo een indicator
injectie veroorzaakt kan men schrijven : 

(3 • 9) 

waarin Tb de temperatuur van de stromende vloeistof 
is voordat de indicator geïnjecteerd is en Ti de 
temperatuur van het injectaat. 
Deze energieverandering ~E zal, als warmtegeleiding 
naar de systeemwanden verwaarloosd wordt, gelijk 
zijn aan de totale integraal over de tijd t van de 
energieflux door het uitgangsoppervlak A, zodat : -~icivi (Ti- Tb) =~tj'f.c.u {T- Tb) dA (3 .10) 

waarin ~' u, c. en T resp. dichtheid, snelheid, 
soortelijke warmte en temperatuur zijn van de vloei
stof die door vlak A stroomt. 
De snelheid u wordt verondersteld gericht te zijn 
volgens de normaal van vlak A (u=(Ü,n)). 
Als r de plaatsvector is voor punten in het uitgangs
vlak, dan geldt algemeen 

~ = ~ ( r, t) , u=u ( r, t) , c= c { r, t) en T = T { r, t) 

Vergelijking {3 .10) kan niet opgelost worden zonder 
vereenvoudigingen toe te passen. 
Een van de gestelde voorwaarden is dat ~(r,t) en 
c (r,t) vervangen kunnen worden door hun uniforme 
en stationaire basisstroomwaarden ~ b en eb. 
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Bovendien wordt aangenomen dat de resterende 
oppervlakte-integráal benaderd kan worden door het 
produkt van de oppervlakte A en de gemiddelde 
waarden van snelheid en temperatuur, ter plaatse 
van die doorsnede. 

Onder deze voorwaarden krijgt men : 
00 

~iVici. (Ti- Tb) = ~bcbA /u(t) (T(t)-Tb)dt (3.11) 
0 

Waarin u en T gemiddelden zijn over de doorsnede 
A die in het algemeen nog tijdafhankelijk zijn. 
Als de basisstroom ook nog stationair is en wat 
snelheidsprofiel betreft niet beïnvloed wordt door 
de injectie kan u vervangen worden door een over de 
tijd gemiddelde waarde u zodat men dan de standaard
uitdrukking krijgt voor de thermodilutiemeting van 
flow Q (=ü.A) : 

(3. 12) 
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4 Vorm van de indicatorverdunningscurve. 

Om te onderzoeken hoe de vorm van de ideale indicatorverdunningscurve 
ontstaat, verdelen we het bloedvolumeV tussen injectie en 

tot . meetplaats in twee delen. 
Deel Vm waarin alleen menging plaatsvindt en geen transport en 
een deel Vtrwaarin alleen getransporteerd wordt. 

Deze verdeling is zuiver hypothetisch. In het systeem vivo 
bestaan geen volumina waar alleen menging of alleen 
transport plaatsvindt. Wel kunnen we volumina onderscheiden 
waar voornamelijk menging plaatsvindt (ventrikel) of waar
door vrijwel alleen getransporteerd wordt (aorta). 
Vtot is het produkt van de gemiddelde looptijd (GLT) van de 

deeltjes en de bloedstroomsnelheid Q : V t= GLT.Q. 
to . 

Vt is gedefinieerd als : V = VT.Q r tr _ 

(4.1) 

(4.2) 

waarin VT de tijd is die de snelste deeltj~s nodig hebben 
om de meetplaats te bereike~ (yerschijningstijd). 
V definiëren we als : V = (GLT - VT). 6 = GVT.Q (4.3) m m 
waarin we GVT de gemiddelde verdunningstijd noemen. 

In een indicatorverdunningsregistratie herkennen we boven
genoemde tijden: 

c 

< 

r· 
fig. 6 

GLT > 
VT 

:~ r~J 
. 

De betekenis van de gedefinieerde grootheden in de 
registratie van een indicatorverdunningscurve. 



Deze voorstelling is êén van de-modellen voor het circu
latoire systeem. In dit verslag zal niet ingegaan worden 
op modellen die de dispersie van indicator in een stromend 
medium op stochatische wijze beschrijven. 
Uitgaande van de gedefinieerde grootheden kunnen we uit een 
model benaderingen van indicatorverdunningscurven afleiden. 
Het modelsysteem bestaat uit een buis die een mengkamer 
bevat of die twee of n kamers onderling verbindt. 
Door de buis stroomt continu en gelijkmatig het bloed, 
ieder deeltje heeft dezelfde snelheid. 
Een indicatorhoeveelheid wordt momentaan over een zo dun 
mogelijke doorsnede van de buis geïnjecteerd en mengt niet 
met het bloed. 
Het stroomt als een compact pakket verder met de snelheid 
van het bloed. 
Zodra het pakket in een kamer komt mengt het zich 
onmiddellijk met het bloed, zodat binnen de kamer op iedere 
plaats de_concentratie gelijk is. 

:f- ---
, . . 

"" 
. . . 

)(xxxx ')(,_ x: 7/Y 'I.X-(.'1 
")(')(._.,...~ 'I( lt )( x "\(, )I. "'( ." 
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Jiif~die 
I >.. v... x.. V;< of.. ..,. ..., 

)I."~ )(,. "' < '< x y ;;<_ ')(. 

"~"" .",.( ..c. ~ '( )( 
'( 

"-.X. "' "''I( -<. x.. 

fig. 7 Circulatiemodel met 2 mengkamers. 
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De verschijningstijd VT is de looptijd van de snelste 
deeltjes, dus van de deeltjes die de kamer direct doorlopen. 
Deze hangt af van het transportvolume V en de bloedstroom-
sterkte 6 volgens tr 

VT = V /· 
tr Q 

(4.4) 

De gemiddelde verdunningstijd wordt door de stroomsterkte 
en het totale volume van de kamers bepaald. 

(4.5) 
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1. een-kamersysteem 

Hiervoor geldt : verandering van hoeveelheid indicator 
in kamer = hoeveelheid toegevoerde indicator: min de hoe
veelheid afgevoerde indicator. 

V 
met T1 = ___: ( 4. 6A) 

Q 
Door de responsie op een sprongfunctie met grootte A te 
differentiëren, wordt de responsie op een J-functie 
verkregen, waarvoor geldt Ó(o) = een impuls ten tijde 
t=O met oppervlak A { Ó(t_) = oo op t=O 

á(t) = 0 voor t#O 
/óC~)dt = A 
• 

De responsie van het eerste ordesysteem van (4.6.A) 

T del 
1 - + c = c dt 1 0 

op de sprong op tijdstip t=o met grootte,mi 

wordt beschreven door 

c 1 (t) =mi 
,.-- • ( 1- exp (-t ) ) ' 
Q Tl 

zodat de impulsresponsie wordt : 

( ! ) ( t ) • exp - = 
Tl Tl 

exp 

Dus voor een systeem met maar een kamer geldt voor 
concentratie van de indicator achter de kamer 

de 

c
1 

(t) mi t 
(4.6) = . exp (- - ) 

Tl 
vl 

waarin : t=O als de indicator in de kamer komt 
m.= de hoeveelheid indicator 

l. 

v 1= het volume van de kamer 

T
1
= de tijdconstante van de kamer= v1;ö (4.7) 

Dit verloop is weergegeven in fig. 8. 



20 0 10 ____ _, __ ~----~~-~--~~--~~--~--~t~( .. •) 
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GVT 
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' 

-· a• o: 
I . . . 

fig. 8 het concentratieverloop achter een enkele 
mengkamer 

(in model met : 0 
v,.." 

= 100 ml/sec ) 
= 1000 ml 

mi = 0.2 gr 

17. 
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2. systeem met twee mengkamers 

Voor het systeem met twee mengkamers geldt dat 
oplossing ~(t) volgt uit de twee d~fferentiaal verge
lijkingen 

Tl 
dc1 ) 

+ cl = c ) 

dt 0 
) 

2 
) 

T2 
dc

2 
d c 2 dc

2 
dc1 ) 

+ c2 = cl~ T2 + - = - ) 
dt 

dt2 dt dt 
) 

v2 
) 

met T = ) 
2 

) Q 

d 2 c dc
2 TlT2 2 

dt2 + (T 1 +T2) - + c2 = co dt 

Als oplossing van deze tweede orde differentiaal
vergelijking voor een impulsfunctie 

waarin 

m. 
J_ 

t = 0 

V= 
2 

T.= 
2 

1 

(aperiodieke instelling) 

exp (- __!___) + 
Tl 

als de indicator in de tweede 
mengkamer 
volume van de tweede mengkamer 

tijdconstante van de tweede 
kamer = v

2
;ó 

In het speciale geval waarbij de twee kamers het
zelfde vplume hebben 

t t 
exp (--) 

Tl Tl 

(4.9) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 



De parameters die onafhankelijk zijn van de verdeling 
van de kamervolumina: 

de gemiddelde verdunningstijd 

het oppervlak onder de curve 

de absolute concentratie 

GVT= V /0 
m 

F = m. /0 
l. 

Voor de parameters die van de volumeverhouding 
afhangen geldt: 

de concentratietijd TV 
1 1 

CT=·-- ln (V /V ) v
2
-v

1 
2 1 

1'9. 

(4.11) 

(4.12) 

(4.14) 

= GVT.k)waarin k de breuk tussen 
de haakjes van 4.15 
voorstelt (4.16) 

: CT= GVT/2 (4.17) 

de totale verdunningstijd TVT=GVT + CT = GVT (1+k) (4.18) 

de maximale concentratie (4.19) 

(4.20) 

Het quotient TVT/CT dat de mate van symmetrie weergeeft 
is alleen afhankelijk van de volumeverdeling en niet 
van de bloedstroomsterkte. 



In fig. 9 is c 2 (t) getekend voor een volume
verhouding v1;v2 = 5/4 

In fig. 10 staat c 2 (t) geschetst voor verschillende 
volumeverhoudingen. 

fig. 9 

T" yl 
0 !I 10 I !I 20 u .... l 

. . 
.0!1 

,10 T': G V T 

t= c 1 

TVT= C. V T+ CT 
)5 

1(1' 

,20 GVT 

c (.11) 

concentratieverloop achter de 2e mengkamer. 
zelfde voorwaarden als bij fig. 8 en 
v2 = 800 ml. 

20. 



0 15 20 25 

c (til) 

fig. 10 concentratieverloop achter de tweede kamer 
voor verschillende volumeverhoudingen 

a) v1 >> v2 (fig. 8) 

b) v1 = 1000 ml.; V = 800 ml. 
2 

c) v1 = v
2 

= soo ml. 

de GVT (gemiddelde verdunningstijd) 
de drie curven gelijk; 
het oppervlak F onder de 
verschillend zijn VT, CT 

curven ook; 
en C 

ma x 

(fig. g) 

is voor 

21. 

Hoe asymmetrischer de volumeverhouding is, hoe 
asymmetrischer de curve. 
Het maximum beweegt bij toenemende asymmetrie in 
de pijlinrichting. 
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3. Drie-kamersystemen 

De in 1) en 2) beschreven concentratieverlopen Z1Jn 
uit te breiden voor de gevallen met meerdere meng
kamers. 
Zo geldt achter de derde kamer : 

t 
exp(-_ ) + 

T2 

(4.21) 

4. ,n-karnersysternen 
' 

En als alle karners 

1 
(t) 

rn. 
c = 1 

n 
0 (n-1) ~ 

waarin m= index 
1 = index 

de Sépibus, G. Fricke) 

exp(- t )\ 
Tm'} 

(4.22) 

even groot zijn (volledige symmetrie) 

t n-1 t 
exp (- ) (4.23) 

Tn 
1 Tl 

van een kamer en 
van de andere karners zodat l=lm 
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25 
t(sec) 

c(glf) 

fig. 11 concentratieverloop achter de laatste kamer bij 
respectievelijk 2) 2 gelijke 3) 3 gelijke en 
4) 4 gelijke kamervolumina. 
Hoe meer gelijke kamers hoe symmetrischer de 
curve wordt. 
Het maximum beweegt in de pijlrichting bij 
toenemend aantal kamers. 

Het blijkt dat de vorm van de curve vooral afhangt van 
twee dingen : het aantal mengkamers en de onderlinge 
verhouding van de kamergrootte. 
Deze verhouding ligt tussen twee extreme waarden in: 

·die waarbij alle kamers even grQot zijn (symmetrische 
verdeling) en die. \vaarb:i.j de ene ·kamer veel groter is 
dan de andere, zodat het systeem met een enkele karrer overeenkomt. 

In de circulatie hangt de vorm van de verdunningscurve 
sterk af van injectieplaats en meetplaats. 
Een injectie in het linkerventrikel en registreren in 
de aortaboog levert een curve als in fig. 12. 
Vergelijken we deze curve met fig. 8 dan zien we dat 
het systeem linkerventrikel-aortaboog sterke overeenkomst 
vertoont met een eenkamermodel. 
Blijkbaar gedraagt het linkerventrikel, dat hoofdzakelijk 
uit mengvolume bestaat, zich als een enkele mengkamer. 
Injectie van ascorbinezuur als indicator in de rechter
hartshelft en registreren van het indicatorverloop in de 
aorta geeft curven die veel overeenkomst vertonen met een 
modeltype met meerdere (+ 4 of 5) ongelijke mengkamers 
(fig. 12). 
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fig. 12 2 registraties van experiment w
1 

(R78-03) 
v1 

links: een therrnodilutiecurve waarbij de 
injectie in de linkerventrikel plaatsvond en 
de temperatuurmeting in de aortaboog. 
Vergelijk deze registratie met fig. 8 van 
het eenkarnermodel. 

rechts: een ascorbinaatcurve waarbij in het 
rechteratrium geinjecteerd werd en de 
concentratie als functie van de tijd in de aorta 
(bij de bifurcatie) gemeten werd. 

De vorm van de "ideale" indicatorverdunningscurve volgens 
het beschreven model wordt voornamelijk bepaald door het 
aantal mengkarners tussen injectie- en meetplaats en de 
onderlinge verhouding van die mengkamers. 
In biologische experimenten komt deze ideale vorm niet 
voor door verstoringen zoals recirculatie van indicator, 
hartactie, ademhaling en drift. 
Recirculatie is het voor de tweede maal passeren van de 
meetplaats door de indicator tijdens de meetperiode van de 
eerste passagetijden. 
In een indicatorverdunningscurve ziet men deze recirculatie 
als een tweede top (fig. 13 ) 

fig. 13 ::: ~~~~;~:~a ~~:top bij ~y:-;=~;~=:::-·:-1~::-ifl; 
kleurstofverdunningscurven ·····:--;-.-:_. ··- -~·- -···~ .• :.~ . ..l: · :--

• t.... . . • .. ; • . 

~. ~--~~~·· :·:·~>~-~\·/·-\:~·~;.::~ 
: .. , : .. -· -! ·:: : .... ;.!.. .: .. ;.11 , ... ,. t ••• ; -

i.: .. .i .~::::! ;:y, FFL:~~r:·~:.JiL~-



In het algemeen wordt aangenomen dat de afloop van de 
eerste circulatietop (primair curve , de eigenlijke 
indicatorverdunningscurve zonder recirculatie) 
exponentieel verloopt (stippellijn in fig. 13). 

25. 

De recirculatietop is dan van de primaire curve te 
scheiden door op semilogaritmisch papier het afdalende 
been lineair voort te zetten naar de basislijn (fig. 14) 

0 

fig. 14. 

t 
Cd! • 

• 

1------___ a...f:;!n c Ct! 
I I'· 

: ,\\ I I 
I I 
t I 

la x 

\.in. SchuJ~(It;(cl;..., 
t.t 

semilogaritmisch extrapolatie 
indicatordilutiecurve. 

van de 

Uit de modelexperimenten heeft men kunnen zien dat alleen 
in de situatie met maar één mengkamer tussen injectie en 
meetplaats het afdalende been van de primaire curve zuiver 
exponentieel verloopt. 
Wat de grootte van de fouten is t.g.v. het ten onrechte 
extrapoleren van het afdalende been, wordt momenteel onder
zocht in de groep in Rotterdam in een promotie-onderzoek 
van J.M. Bogaard. 
De hoeveelheid recirculerende indicator is sterk afhankelijk 
van de soort indicator. 
Kleurstof recirculeert bijna volledig, terwijl koude als 
indicator nauwelijks recirculatie geeft. 
Bij een thermodilutiecurve treedt dan ook geen zichtbare 
recirculatietop op. Wel is het afdalende been enigszins 
vervormd. 
Dit is het gevolg van nalekkende indicator. 
Na injectie blijft koude vloeistof in de injectie-katheter 
achter. 
Via de wand van de katheter komt deze indicator alsnog in 
het bloed maar met een zekere vertraging ten opzichte van 
de direct geïnjecteerde hoeveelheid. 
Ook door indicatoropname van de warme wand en het even 
later weer teruggeven van deze indicator aan het warme bloed 
achter het bloedinjectaatmengsel wordt de indicatie-
passage vertraagd. 
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Hierdoor wordt de top van de primaircurve lager en het 
afdalende been minder steil. 
In fig. 15 is dit geïllustreerd door in een figuur twee 
simultaan geregistreerde curven te tonen. De ene in een 
kleurstofverdunningscurve (met recirculatietop), de 
andere een thermodilutiecurve (tragere afloop van de 
primaire curve; geen recirculatietop). 
De basislijn voor kleurstof ligt aan het eind van de 
registratie hoger dan voor de injectie. Dit is een gevolg 
van ophoping van kleurstof in de circulatie. De concen
tratie van kleurstof in het bloed is na verloop van tijd 
wel overal gelijk (menging) maar hoger dan voor het 
injectiemoment (door pijl aangegeven). 

tng/1 ' 

' O.J 

0.1 

.· -~ 
fig. 15 Simultane registratie van een thermodilutie

curve (a) en een kleurstofverdunningscurve (b) 

De hartactie zorgt voor een afwijking van de ideale curve 
in de vorm van· fluctuaties met de frequentie van de hart
slag (zie fig. 16 ) 

08 A 
AT 
"C 

0.8 '""· .... 
B 

c 

detectie in aorta descendens 
A 

B 

c 

D 

injectie in linker artium 
hart freq. f = 45/min. 
injectie in rechter artium 
hart. freq. f = 75/min. 
injectie in linker artium 
hart freq. f = 168/min. 
injectie in rechter artium 
hart freq. f = 155/min. 

Registratiesnelheid A en C 
2 x zo groot 

Fig. 16. Effect van hartslagen op curve vorm. 



De grootte van deze fluctuaties is afhankelijk van 
plaats van de indicatoropnemer, de injectieplaats 
en de bloedstroomsterkte. 
Door de hartactie wordt de indicator discontinu 
langs de meetplaats verplaatst. 
De effecten van de ademhaling zijn niet zo 
duidelijk zichtbaar. 
De ademhaling heeft voor de thermodilutiecurve 
vooral twee gevolgen. 
Allereerst verandert door de ademhaling de druk in 
verschillende lichaamscompartimenten, waardoor 
de circulatie beïnvloed wordt. 
Hierdoor zal op dezelfde wijze als bij de 
hartpulsaties de indicator discontinu langs 
de meetplaats gestuurd worden maar nu met 
een regelmaat die de ademhalingsfrequentie heeft. 
De maximale fout t.g.v. de verstoringen in de 
oppervlakte (hartminuutvolumeschatting) onder 
de thermodilutiecurve treedt op wanneer de 
frequentie-inhoud van de verstoringen overeenkomt 
met die van de verdunningscurve 
(fase-effecten 5.3 iii). 
Een tweede effect van de ademhaling wordt 
bij de thermodilutiecurve merkbaar als geïnjecteerd 
wordt in de rechter harthelft en detektie plaatsvindt 
vlak achter de longen. 
Het bloed passeert dan tussen injectie en meetplaats 
de longen en kan daarbij koude (= indicator) opnemen 
via de ademlucht in de alveolen. 
Dit effect is zichtbaar in het onderstaande figuur. 
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injectie : rechter artium 

AT in •c 

temperatuurdetectie: 

longader 

Fig. 17. Periodieke opname van indicator koude door 
het bloed in de longcapillairen. 



Drift in de indicatorverdunningscurve kan 
het gevolg zijn van langzame indicatorconcentratie
veranderingen of drift in de gebruikte meetapparatuur. 
Bij thermodilutiemethcxie is temperatuurverloop van 
het proefdier mogelijk door veel koude injecties 
achter elkaar uit te voeren, de big in een koude 
omgeving te leggen en fysiologische veranderingen 
in het dier. 
Ook door toepassing van beademing met toenemende peep 
(positieve eind expirotoire druk) is een 
temperatuurverloop te verwachten t.g.v. een 
steeds groter wordend longoppervlak en daardoor 
toenemende koude opname door het bloed in de 
longcapillairen. 
Temperatuurdrift t.g.v. een koude omgeving wordt 

28. 

in Rotterdam tegengegaan door een verwarmde operatietafel. 



5.1 Foutenbronnen in de bepaling van het hartminuutvolume 
met de thermodilutiemethode met momentane injectie. 

29. 

Tijdens de afleiding van (3.12) zijn een aantal veronder
stellingen gemaakt waaraan in werkelijkheid bij de meting 
van het hartminuutvolume niet voldaan is. 
Hierdoor kunnen er bij de bloedstroomsterkte-meting met 
thermodilutie fouten gemaakt worden. 
Lopen we de voorwaarden bij de afleiding van vergelijking 
(3.12) na, dan zien we in welke opzichten de werkelijkheid 
niet overeenkomt met de theorie. 
Op de eerste plaats wordt uitgegaan van een thermisch 
geïsoleerd systeem. Dat het systeem linkerventrikel-aorta 
hier niet aan voldoet, zal duidelijk zijn. 
Warmteuitwisseling tussen de stromende vloeistof en het 
omringende weefsel is zeer goed denkbaar. Het effect van 
deze verliezen werd onderzocht en nader uitgewerkt 
in 5.2 ii en 5.2 iii. 
Vervolgens wordt gesteld dat het systeem één ingang en één 
uitgang heeft. Ook hieraan voldoet ons biologisch systeem 
niet. 
Weliswaar is er een enkele ingang (de AV kleppen) , maar 
er zijn meerdere uitgangen (aorta + vertakkingen zoals 
cor. art. en art. carotis). Nu geldt echter dat bij volledige 
menging voor de eerste aftakkir1g formule (3.12) toch geldig 
blijft omdat de indicatorconcentratie gemeten wordt en niet 
de totale hoeveelheid. In dat geval blijft de vraag of in 
ons systeem volledige menging optreedt. Een antwoord op deze 
vraag proberen we te geven in 5.3 i). 
Een andere voorwaarde waaraan niet voldaan wordt in het 
biologische experiment is het bekend veronderstellen van de 
produktterm V. (T. - T

0
) in vergelijking (3.9). 

Door verliezek vak ind1cator door de wand van de injectie
katheter (warmteoverdrachtsprocessèn) tijdens de injectie 
zal T - T kleiner ziJ'n dan T - T (als we T.

1 
de 

i b il b 1 
injectietemperatuur buiten het lichaam noemen). 
Bovendien zal een deel van V. na de injectie achterblijven 
in de injectiekatheter. Dit àeel van Vizal met de omringende 
vloeistof (bloed) in temperatuurevenwicht komen. 
Een deel van deze indicatorhoeveelheid zal de meetplaats 
passeren, maar de rest gaat verloren. 
Deze indicatorverliezen kunnen we in de term V. (T. - Tb) 
verwerken door voor V. een effectieve hoeveelh~id 1 

injectievloeistof in Èe voeren: V. ff" Deze is gedefinieerd 
als de injectie-hoeveelheid die i~efiet geval van een 
volledig isolerende katheterwand evenveel indicator koude 
in het systeem brengt als V. met een niet volledig isolerende 

1 
katheterwand. 
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De bepaling van Vieff wordt besproken in 5.2.i. 

Om (3.10) op te lossen werd een aantal vereenvoudigingen 
aangebracht. 
Allereerst werden c(r,t) en ~(r,t) vervangen door eb en~b· 
Uit 5.3 iv zal blijken dat de fout hierdoor gemaakt klein is. 
Vervolgens werd de ·basisstroom stationair verondersteld wat 
voor het systeem in vivo niet opgaat. Daar hebben we een 
stroom die onderhevig is aan pulsaties met grotere en 
kleinere frequenties en een intermitterende hartactie. 
Bovendien is de injectieduur niet oneindig kort. 
Het injectiemoment t.o.v. de fase van deze pulsaties kan 
daardoor aanleiding tot fouten geven die beschouwd worden 
in 5.3.iii, 
waarin ook de invloed van de intermitterende hartactie 
wordt besproken. 
Ook zal de injectie de basisstroom beïnvloeden. Hiermee 
werd bij de afleiding van (3 .12) geen rekening gehouden. 
In hoeverre dit van invloed is zien we in 5.3iv. 
De laatste veronderstelling is de voorwaarde dat we in staat 
zijn T(r,t) te meten, terwijl we in werkelijkheid T(r ,t) 

0 
meten, waarin r

0 
een enkel punt is in de doorsnede A. 

In 5.3~ii beschouwen we de meting van T(r0 ,t) op verschil
lende plaatsen r 0 • 

In de afleiding is stilzwijgend aangenomen dat de indicator 
maar één keer de meetplaats passeert. Door veranderingen 
van het snelheidsprotiel tijdens een enkele hartcyclus en 
door recirculatie wordt hieraan niet voldaan (zie 5.3.iv). 
Deze opsomming van mogelijke foutenoorzaken zou de indruk 
kunnen. wekken dat de thermodilutiemeting zeer onbetrouwbaar 
is. 
Het zal echter blijken dat de meeste fouten verwaarloosbaar 
klein zijn. 
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5.2 Thermische foutenbronnen 

Zoals in 5.1 is beschreven wordt de cardiac output over
schat als deze in vivo bepaald wordt met behulp van 
vergelijking (3.12). 
Enkele van de foutenbronnen zijn van thermische aard en het 
zijn juist deze foutenbronnen waar dit afstudeeronderzoek 
op gericht was. 
Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk besproken het 
verlies van indicator door de wand van de katheter Wkath 
in 5.2.i, het verlies van indicator in het linker 
ventrikel w1 .v. in 5.2 il en het verlies onderweg van de 
linker ventrikel tot meetplaats naar de aortawand Wao 
(in 5.2.iii). 
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· ·i) 'Indicatorverlies door de warid van de injectie .katheter 

wkath. 

"(JI.9 
/~r----~-; 

r.v. 

De eerste verliesfactor waar we aandacht aan hebben 
besteed is die waarbij indicator via de wand van de 
injectiekatheter verloren gaat. 
Een begin met de bepaling van dit verlies is gemaakt 
in een stage in dezelfde groep, tijdens de K-fase van 
mijn studie. 
Daarbij vonden we dat het verlies door de injectie
katheterwand gesplitst kan worden in een deel dat 
tijdens de injectie verloren gaat en een deel dat na 
de injectie verdwijnt. 
Theoretisch kunnen deze twee verliesfactoren apart 
benaderd worden. 
Experimenteel zijn ze echter niet eenvoudig te scheiden, 
omdat bij de bepaling van de cardiac output met 
thermodilutie deze twee factoren gecombineerd optreden, 
hebben we in model-experimenten de som van deze twee 
verliesfactoren bepaald. 
Met behulp van de schematische voorstelling van fig.l8 
gaan we wat dieper in op de oorzaak van deze indicator
verliezen. 

t i. 
l i c h. opp. ll: 

df&;,«j>~ 

..: 
111 
u 
ni 

t a 

Fig.l8 Schematische voorstelling 
van de katheterplaatsing 
bij de thermodilutie
methode • 

A = plaats waar thermistor en 
injectiekatheter het lichaam 
binnenkomen 

B = plaats van de thermodilutie
meting in aorta; alleen 
indicator die B passeert 
wordt gemeten 

C = injectieplaats in de linker
ventrikel 
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Via de dubbelwandige injectiekatheter spuiten we een 
isotone zoutoplossing met kamertemperatuur. De katheter 
ligt met een lengte van AC in een omgeving met lichaams
temperatuur. 
Tijdens de injectie zal er door deze keuze van injectie
temperatuur buiten het lichaam geen indicator - (=koude) 
- verlies optreden. 
Tussen A en C echter zal er een warmteoverdracht plaats
vinden over de katheterwand. 
Het injectaat wordt iets opgewarmd en het bloed rond de 
katheter zal iets afkoelen. 
Door deze warmteoverdracht heeft het injectaat dus niet 
meer de oorspronkelijke temperatuur maar een iets hogere. 
Een deel van de aan het bloed afgegeven koude, namelijk 
het deel dat via de wand afgegeven wordt door het stuk BC, 
zal de thermistor passeren en draagt bij tot de 
thermodilutiecurve. 
Hierdoor is dit niet als verlies van koude-indicator te 
beschouwen. 
Voor de tussen A en B afgegeven koude geldt dit echter wel, 
want deze hoeveelheid stroomt met het bloed mee de kop in. 
Dit gedeelte is dus voor de thermodilutiemeting verlies. 
Dit verlies is afhankelijk van de lengte AB, de injectaat
hoeveelheid, de snelheid van het injectaat en de warmte
overdrachtsecefficiënt van de dubbele wand. 
Als gevolg van het verlies van koude tijdens injectie zal 
zich aan het eind van de injectie een temperatuur in de 
katheter hebben ingesteld die afhankelijk is van de plaats 
in de lengterichting. 
Voor het limiet geval van oneindig korte injectieduur, dus 
als de injectiesnelheid als functie van de tijd nadert tot 
een 6-functie,zal de temperatuur bij C naderen tot de 
injectietemperatuur. 

Voor alle injectietijden zal er door het temperatuurs-
verschil tussen injectaat en bloed (plaats-afhankelijk) na 
de injectie een warmte-uitwisseling optreden over de 
katheterwand. Deze uitwisseling zal net zo lang plaatsvinden 
totdat het injectaat volledig op lichaamstemperatuur is. 
Op dat moment is alle na de injectie nog aanwezige indicator 
afgestaan aan het bloed. 
Evenals tijdens injectie geldt ook bij deze indicator
overdracht dat alleen de koude die tussen B en C (van fig.l8) 
door de wand gaat gemeten wordt door de thermistor. 
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Een extra voorwaarde voor de meting van deze hoeveelheid 
indicator wordt gegeven door de integratietijd van d~ 
curve. 
Bij de bepaling van de oppervlakte onder de thermodilutie
curve wordt niet van nul tot oneindig geïntegreerd. 
Alle "nalekindicator" die na de bovengrens van de inte
gratie nog voorbij de meetplaats komt is ook verlies. 
Het indicatordeel dat tussen A en B overgedragen wordt, 
stroomt met het bloed mee richting kop. 
Omdat, zoals gezegd, de verliezen door de katheterwand 
tijdens injectie afhankelijk zijn van de katheterlengte, 
de injectaat-snelheid, het injectaatvolurne en de warmte
overdrachtscoëfficient van de wand, zal het plaats
afhankelijke temperatuursverschil tussen injectaat en 
bloed ook van deze grootheden afhankelijk zijn. 
Het totale indicatorverlies door de katheterwand zal dus 
door dezelfde grootheden bepaald worden. In modelexperi
menten hebben we geprobeerd deze afhankelijkheden te 
bepalen. 
De gebruikte opstelling is geschetst in fig. 19. 
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fig. 19 opstelling voor de bepaling van 

W (V. ,1, t.) 
kath J. J. 

35. 
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Met behulp van een met perslucht·aangedreven zuiger werd de 
plunjer van de injectiespuit voortbewogen. 
De verplaatsing van de plunjer werd geregistreerd als functie 
van de tijd, zodat we konden vaststellen of de injectie gelijk
rnatig verliep en hoe groot de injectieduur en de injectie
snelheid waren. 
Het volurne van de spuit was omgeven door een perspexrnantel, 
die een ruimte rondom de spuit vrijliet, waardoor water 
circuleerde met een temperatuur gelijk aan de gewenste 
injectaatternperatuur (fig. 19b). 
Deze constructie rnaakte het mogelijk om met andere injectaat
ternperaturen dan kamertemperatuur te experimenteren. 
Het injectaat werd via een katheter gespoten die dezelfde 
opbouw had als de katheter die gebruikt wordt bij debiologische 
experimenten in Rotterdam. 
Deze katheter lag in een continu geroerde calorimeter, terwijl 
de uitstroomopening zich buiten de calorimeter bevond. De 
lengte binnen de calorimeter werd gemeten. 
De temperatuurverandering van de calorimeter werd met een 
thermistor gemeten en omgerekend in een hoeveelheid warmte. 
Deze is gelijk aan de hoeveelheid indicator die door het 
injectaat afgegeven is door warmteoverdracht via de katheter
wand. 
Deze warmtehoeveelheid noemen we Wkath (uitgedrukt in 
calorieën). 
De experimenten bestonden uit het meten van Wkath als functie 
van de injectieduur (tinj in seconden). 
Bij de proeven namen we een vaste lengte katheter in de calori
meter (100 cm.) en een temperatuurverschil tussen injectaat 
in de spuit en calorimeter-inhoud dat steeds 50°C bleef. 
De resultaten van genoemde metingen staan verzameld in de 
grafiek van fig. 20 
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fig. 20 Resultaten van de metingen van Wkath als functie van 
het injectievolume en de injectietijd, bij een 
katheter-lengte van 100 cm. en een temperatuurs
verschil van sooc tussen injectaat en calorimeter. 



Bij toenemende injectieduur blijkt de warmtehoeveelheid 
Wkath te naderen tot een constante waarde die van de 

injectiehoeveelheid afhankelijk is. 

38. 

Zetten we deze plateauwaarde (Wkath plateau) uit tegen de 

injectiehoeveelheid V. dan levert dit een lineair V,erband. 
l. 

fig. 21 Wkath-plateau als functie van het injectaatvolurne 

Dit is een verband dat verklaarbaar is. 
Voor iedere injectaathoeveelheid is er een injectietijd 
(t-plateau) waarvoor geldt dat voor langere injectietijden 
alle geïnjecteerde warmte al tijdens injectie afgestaan 
wordt aan de calorimeterinhoud. 
Deze totale hoeveelheid geïnjecteerde warmte is afhankelijk 
van het volume van het injectaat en het temperatuurverschil 
tussen injectaat en calorimeter: 

wkath-plateau = 0 ,c V, 
\1. i l. 

(T.-T l) 
1. ca (5. 1) 

Als het verlies van warmte buiten de calorimeter (door aan
voersysteem van katheterslang en kraantjes) , voor iedere 
hoeveelheid injectaat, ongeveer evengroot is bij een 
zelfde injectietijd zal de hoeveelheid warmte die aan de 
calo~imeterinhoud wordt afgegeven recht evenredig zijn 
met het geïnjecteerde volume. 
Dat het verlies van warmte door de kraantjes en aanvoer
katheter (zo kort mogelijk gehouden) nog aanzienlijk is 
blijkt uit het temperatuurverschil dat uit de helling van 
de rechte Wkath (Vi) volgt: 

T.-T1 = 600/~.c .. 22,5)= 26,7 °C 
l. \1. l. 

(5.2.) 
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In de spuit had het injectaat steeds een temperatuur 
van 70°c, dus 50°C hoger dan de calorimetertemperatuur. 
Door verliezen in de leidingen buiten de calorimeter varieert 
het temperatuurverschil tussen het injectaat en de caloriireterinhoud. 
Dit effect is ook de verklaring voor het feit dat de 
metingen van V.= 4,02 ml voor toenemende injectietijden 

J. 

steeds verder onder de plateauwaarde liggen (zie fig. 20). 
Voor injectietijden groter dan t-plateau (afhankelijk 
van de geinjeeteerde hoeveelheid V.) zal het temperatuur-

J. 

verschil 25°C-30°C zijn. 
Voor injectietijden die naderen tot nul is dit temperatuur
verschil 45°c-so 0 c. 

Onafhankelijk van de injectieduur zal er aan het eind van 
de injectie een hoeveelheid .indicator in de katheter achter
blijven. 
Hieruit volgt dat zelfs bij zeer snelle injecties de 
Wkath ongelijk is aan nul. 

In het limietgeval voor t-+ o ·wordt de Wkath dan bepaald 

door het volume van het injectaat in de katheter in de 
calorimeter, het verschil tussen de injectie en calorimeter
temperatuur en door soortelijke warmte en soortelijke massa 
van injectaat. In formule: 

lim 
t ... o 

= 27,7 cal. 

(T 
1
-T.) 

ca J. 
(5. 3) 

Deze waarde staat op de verticale as aangegeven met een 
streepje. 

Zoals aangegeven in de figuur liggen de injectietijden 
die in Rotterdam bij de biologische experimenten gebruikt 
worden dicht in de buurt van nul. 

Op grond van bovenstaande conclusies omtrent de betrouw
baarheid ten aanzien van het aangenomen temperatuurverschil 
tussen injectaat en calorimeter leek het niet mogelijk om 
de gevonden relatie tussen Wk th' t ... en V .. te extra-. 

a J.n) J.n) 

poleren naar de situatie die bij de biologische experimenten 
in Rotterdam heerst. 



Daarom hebben we de voorkeur gegeven aan direct 
experimenteel bepalen van Wkath onder de voorwaarden die 

in Rotterdam gelden. 

40. 

Het temperatuurverschil bedraagt bij de biologische 
experimenten ongeveer 18°c. 
Het injectaatvolume is 0,5 cm3 en de lengte van de injectie
katheter varieert tussen 5 en 20 cm. 

De ervaringen met het verloop van de temperatuur van het 
injectaat bij toenemende injectietijden deden ons besluiten 
alleen nog met injectaat met kamertemperatuur te experimen
teren. 
Het bleek niet mogelijk om de calorimeter zonder een 
thermische aanpassing op 40°C te handhaven. 
Met een dubbelwandige perspexmantel waar water van 40°C 
door circuleerde was de temperatuurdrift binnen redelijke 
grenzen teruggebracht en veel kleiner dan de signalen die 
gemeten werden. 
De injectietijden waren aan de onderkant begrensd door de 
stromingsweerstand van de katheter en de afdichting van 
de gebruikte kranen en aansluitstukken. 
Verder beperkten we ons tot injectietijden die kleiner 
waren dan 500 msec. omdat ook bij de biologische 
experimenten de injectietijden kleiner dan deze, waarde ZlJn. 
Voor dit gebied van injectietijden bleek de gemeten Wkath 

(de door het injectaat via de katheterwand afgegeven warmte) 
niet afhankelijk van de injectietijd. 
We namen een vaste injectiehoeveelheid (0,5 ml, overeen
komend met de in het experiment gebruikte hoeveelheid) 
en een vast temperatuurverschil van !80 c. 
De door het injectaat via de katheterwand afgegeven hoe
veelheid warmte is dan alleen nog afhankelijk van de 
lengte van de katheter binnen de calorimeter. 
Dit verband staat in de grafiek van van fig. 22 waarin 
we de metingen hebben uitgezet. 
Ieder meetpunt is het gemiddelde van 10 metingen en is 
in de grafiek omgeven door een foutenhokje. 
Horizontaal geeft dit de onnauwkeurigheid in de lengtebe
paling binnen de katheter aan. 
Verticaal staat de spreiding van de 10 metingen uit. 
De gestippelde rechte is een theoretische benadering die 
in de appendix van dit hoofdstuk (appendix Sa) wordt 
afgeleid. 
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fig. 22 Het warmteverlies als functie van de lengte van de 
katheter binnen het lichaam (de calorimeter) onder 
condities zoals die in Rotterdam gelden bij de 
bigexperimenten. 
De stippellijn geeft de theoretische benadering 
weer. 
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Bij de thermodilutiemeting moet men dus een correctie 
aanbrengen voor het verlies over de wand van de injectie
katheter. 
In de literatuur en in Rotterdam is het de gewoonte te 
corrigeren voor het zogenaamde "dode volume" van de 
injectiekatheter. Hiermee wordt bedoeld het warmteverlies 
door de katheterwand boven de thermistor (in fig. 18 
in ijet deel AB) met als aanname dat tijdens injectie geen 
indicator verloren gaat. 
In formule komt dit neer op: 

2 
W = W = D c n R 1 (T T ) 
kath dode-ruimte ~i i AB b- i 

(5. 4) 

In Rotterdam stelt men: lAB= 5 cm. voor alle thermodilutie

metingen, zonder de lengte te meten, zodat dan geldt: 

w = w = o c n R
2 

kath R'dam \i i 

In fig. 23 zijn in één grafiek uitgezet: 

1) Wkath bepaald in de modelexperimenten 

2 ) wkath = wdode-ruimte 
3) wkath 

,.1.,0 

1.6 

"o.o 

w = .R'dam 

f ~èélt 
(vgl. 5.4) 

(vgl. 5. 5) 

(5.5) 

J 

O,t 
-.. (jC;J,) 

~~--~------~------~------~----~ 
1 ~ ' ~ 

fig. 23 Vergelijking van de verschillende correcties 
die toegepast worden. 



43. 

Het is gebuikelijk om de eerreatie voor verlies door de 
injectie-katheterwand te verwerken in formule (3.12) door 
het werkelijk geïnjecteerd volurne te ver-
vangen door een effectief geïnjecteerd volume en wel 
zodanig dat geldt: 
De hoeveelheid indicator berekend met het effectief injectie
volume is gelijk aan de werkel~jke hoeveelheid indicator 
minus het verlies over de wand van de injectiekatheder. 
In formulevorm: 

=V -
i 

0, c, (Tb-T.) 
\l. l. l. 

= V. 
l. 

- V 
corr (5. 6) 

In plaats van Wkath uit de grafiek van fig. 23 kunnen we 

dan ook V. uitzetten als functie van 1, de lengte van 
1 eff 

. de katheter waarover verlies plaatsvindt. 
Dit wordt aangegeven in fig. 24 

fig. 24 Vieff als functie van 1 

De correctie zoals die in Rotterdam gedaan wordt zal bij 
alle katheterlengten fouten opleveren (behalve voor 
1 = 3,5 cm.). 

Bij 1 = 5 cm. geldt: 

Gecorrigeerd injectievolume volgens R'dam~cardiac output R'dam_0.470 
Gecorrigeerd injectievolume volgens m:::x:lel - ca.rdiac output model - 0. 456 

Dus een overschatting van 3%. (5. 7) 

1,03 
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Voor grotere lengten neemt deze fout toe tot 15% bij 
1 = 10 cm. 
Door de katheterlengte bij elk experiment op te meten en de 
dode ruimte correctie toe te passen is voor elke lengte 
de fout 3%. 

Het verlies door de injectiekatheterwand kan theoretisch 
gesplitst worden in een verlies tijdens injectie en een 
verlies na injectie. 

In appendix Sa leiden we hiermee een verband af tussen Wkath 

enerzijds ent., 1 en V. anderzijds: 
1. 1. 

2Àl1TR 
O,c .V. 
\1. 1. 1. 

Een eerste-orde benadering van de verliezen bij het 
theoretisch model geeft: 

W = 2 TT R. 1 • ( T
1
. -Tb} 

kath 
+ h D • • c .• R + .D c AR} 

{"1. 1. \"w w 

waarbij ook de warmtecapaciteit van de binnenkatheterwand 
beschouwd is. 

De letters stellen de volgende grootheden voor: 

R = de straal van de binnenkatheter 

À = de warmte-overdrachtscoëfficiënt van de wand 

~IC = soortelijke massa, soortelijke warmte 
i,w = injectaat, wand 
AR = de dikte van de binnenkatheter 

De voorwaarden die gesteld zijn bij deze afleiding zijn: 

1} de injectie-stroomsnelheid ~ is constant en uniform 
over de vatdoorsnede. 

2} de omgevingstemperatuur is constant en homogeen. 
3) er is geen axiale warmte-overdracht. 
4) tijdens de injectie heeft de binnenkatheter op iedere 

plaats dezelfde temperatuur als het injectaat waar 
deze contact mee maakt. 

5) de buitenkatheter heeft geen capaciteit maar alleen 
weerstand voor warmte. 

(5.9} 



Invullen van de schattingen voor deze grootheden (zie 
appendix Sa) geeft als theoretische benadering van het 
verlies voor de injectiekatheterwand: 

45. 

Wkath.theor. = (Tb-Ti).l. ( 0, 22 ti+O,SS) ( 5.10) 

Voor injectietijden die klein genoeg zijn (t. <0,3 sec.) 
~ 

is de eerste term klein t.o.v. de tweede ( <7.5 %) 

zodat deze injectietijdafhankelijke term te verwaarlozen is. 

Dan resteert voor Tb = 38°C en 

w = 0,15 . 1 
kath.theor. 

met 1 in cm. 

In de figuren 22, 23 en 24 is deze theoretische benadering 
voorgesteld door een gestippelde rechte. 
De eerste ordebenadering blijkt goed in overeenstemming 
te zijn met de resultaten van de experimenten. 



5.2 ii) Indicatorverlies naar de wand van de 
linkerventrikel(w

1
v\. 

46. 

Direct na het begin van de injectie bevindt zich in 
de linkerventrikel een bloedinjectaatmengsel met een 
lagere temperatuur dan de linkerventrikelwand. 
Het verschil in temperatuur tussen het bloedinjectaat
mengsel en de omgeving is hier het grootst. 
Door de grote oppervlakte van het weefsel in de 
linkerventrikel (wand- en papillairspieren) en het 
grotere temperatuursverschil, is het te verwachten 
dat de indicatoroverdracht naar de linkerventrikel
wand groter is dan het indicatorverlies naar de aorta
wand, mede doordat de contacttijd van het indicator
bloedmengsel met de omgeving in linkerventrikel en 
aorta van dezelfde orde van grootte zijn. 

Het schatten van het indicatorverlies naar het 
linkerventrikel-weefsel is alleen met experimenten 
in vivo mogelijk. 
De uitvoering van de experimenten was als volgt. 
We injecteerden afwisselend in de linkerventrikel 
en iri de aorta (juist boven de aorta-kleppen) en 
registreerden de thermodilutiecurven op een vaste 
plaats in de aorta. 
Het indicatorverlies in de linkerventrikel zou dan 
leiden tot een verschil in oppervlakte onder de 
thermodilutiecurven. 
Het grote probleem bij de uitvoering hiervan was de 
-menging van indicator en bloed. 
Slechts wanneer volledige menging van indicator en 
bloed optreedt voor de eerste splitsing van de aorta 
en voor de meetplaats wordt een goede schatting van 
het hartminuutvolume verkregen (zie 5. ·3 i). 
Het was niet te verwachten dat in de korte afstand 
tussen injectieplaats boven de aortakleppen en 
detectieplaats in de aortaboog (< 5 cm.) volledige 
menging zou plaatsvinden. 
Daarom hadden we in de aorta op grote afstand van de 
kleppen een tweede thermistor geplaatst (deze lag op 
+ 30 cm. van de kleppen bij de bifurcatie). 
Om een controle op de mengtoestand te hebben, 
gebruikten we bovendien een indicatorverdunnings
meting met een indicator die niet aan verlies onder
hevig is tussen injectie- en meetplaats. 
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Hiervoor kozen we ascorbinezuur dat verdund werd 
met isotone zoutoplossing en op kamertemperatuur 
werd geïnjecteerd. We brachten zo twee indicators 
tegelijk in (k~ude en ascorbinezuur) . 
Het ascorbinezuur werd geregistreerd met een platina
elektrode. De detectie van ascorbinezuur berust op 
een reductie-oxidatie reactie (redoxreactie) tussen 
het zuur en het platina. 
De platina-elektrode lag bij de tweede thermistor 
in de aorta ter hoogte van de bifurcatie . (fig. 2 5) . 

fig. 25 katheterplaatsing bij de experimenten 

wlv 1 en wlv 2 
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De meetserie bestond uit afwisselend 5 injecties in 
de aorta en 5 injecties in de linkerventrikel. 

. . . 
De injecties bestonden uit 0.5 ml. NaCl-oplossing 
(0.9 %) op kamertemperatuur, vermengd met een kleine 
hoeveelheid ascorbinezuur. 
Er werden drie curven geregistreerd bij ieder shot: 
2 thermodilutiecurven en 1 ascorbinezuur-verdunnings
curve~ 

In onderstaande figuur 26 ziet men links de registratie 
na injectie in de aorta en rechts na injectie in het 
linkerventrikel. 
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In de registraties is duidelijk het effect van een 
groter mengvolurne en een grotere afstand tussen 
injectie- en meetplaats te zien (zie hfdst. 4). 
De registraties na injectie in de linkerventrikel 
zijn minder steil wat beginflank betreft en de 
eindflank heeft een grotere tijdconstante. Anders 
gezegd de curve is symmetrischer dan die volgt na 
injectie in de aorta. 

Bij experiment w
1 1 

was de volgorde van injectie 
als aangegeven invde tabel van fig. 27. 
De gegeven getallen zijn gevonden door van vijf 
oppervlakten die bij elkaar horen de reciproque 
waarden te middelen. 
In fig. 28 zijn deze waarden in een grafiek uitge
zet. 
Ook staan de resulaten van de metingen met de 
methode van Fick (bepaling van het hartminuutvolume) 
uitgezet (zie 3.3). 

De reciproque waarde van de oppervlakte onder de 
therrnodilutiecurve is op een constante a na gelijk 
aan het hartminuutvolume. 
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Zoals gezegd hadden we het indicatorverlies naar 
het linkerventrikelweefsel kunnen bepalen als de 
menging in beide injectiesituaties volledig was 
geweest. 
Uit de metingen van w

1 1 
blijkt dat de menging 

zeker niet volledig waX als we injecteerden in 
de aorta. 
De spreiding in de meetwaarden was dan erg groot 
en de metingen door de thermistor in de aortaboog 
leverden een grotere hartminuutvolumeschatting dan 
de metingen na injectie in de linkerventrikel. 
De thermistor bij de bifurcatie echter gaf 
schattingen die onder de waarden liggen gemeten na 
injectie in de ventrikel. 
Omdat het verschil tussen hartminuutvolume
schattingen na injectie in aorta en na injectie in 
de ventrikel niet eenduidig is (in het ene geval 
pos~tief en in het andere negatief) is dit verschil 
niet te verklaren met indicatorverliezen maar met 
mengproblemen. 
Het feit dat de metingen met het ascorbinezuur als 
indicator in beide injectiesituaties resultaten 
gaven die wat spreiding en absolute waarde betreft 
met elkaar in overeenstemming zijn, lijkt erop te 
wijzen dat ascorbinezuur betere menging geeft dan 
koude. 
Dit schijnbaar beter mengen is waarschijnlijk te 
wijten aan een veel groter meetoppervlak van de 
platina-elektrode t.o.v. de puntmeting met de 
thermistor waardooi het effect van een ongelijk
matige indicatorverdeling over de doorsnede gedeel
telijk uitgemiddeld wordt (zie ook 5.3 i). 

Een tweede experiment Wà 
1 

. V 
De resu taten staan 1n e 
grafiek van fig. 30. 

2 
had dezelfde opzet. 

Eabel van fig. 29 en de 



52 • 

. 
• /11eet-!Jf'~.3 -~6.1'7 .-",.N ~,jt..,.~~t .-o,.t.; l.•"f-~ 

m,e_t~!s ·~L f;.!'-:::•le,!."'--'~ (~ü,_~,iJor) 

~ 
,-, I ~,;,r:M (J tfä \>u~t;; q- "'"''"'4-'totj t:r 

l'j,l(dAy-v'ctèk 

/.~. t,J1. DJtJf" 
.t '" . ~IJ Jdfi 

I 
o,,JI /!';!"'( 

H 
Jo ~ ~0 o,~l'l! ~~~ o#u! J.jJr f4l, /(.o6 ~ 

" J.o J,, tJ c, s '! J,YJ fJ, tf"! tJJ1 
( 

1/.tl ~ OiJ.o 
·IJ 

IV. I, I} ()d-' 2,tt o>o! .l 

"~"' ~~~6 /l.t,f 
--$-

" Lr. 1, "S9 o"o5' J,tl ·~oO ld) ~iJS' !L.Ys-I 
$. 
c 

1,11 11,!3! ~~rj Cr>/t l~'tl 1/ d.O ).1.1 IJ,, 
1. 

d.o z.oP o,l!! ~os ~ ~6! l,tJ ~,, I}. Dl 

i /.v t.fl o, lJt t~Bf ~os 'al ~lJ6 f/.IJ 

r 1-( 

do IJ 5S ~I>B 3,~i 6J21 ~ t,] ~DI'" !d',lt t 
: ~ /(/ ~(}() o

1
()6 1.r~ 0, 11 1,68 0" IJ 'I II.Vf V 

--" 
I i. 

2. tt ~8J "'oJ é lv 0/f/ o,~fJf -~ 12 J1.d 
I 'J 

1. JIJ l.tl 0 Sof") ' ~ do l,tJ( tJ,1tf IJ,Jl! I f.J.I I • 
~ 

t..OI t,?..B lf do 2,11 <J, 'f O,fS! OJO 'f.i7 

fig. 29 Resultaten van experiment w
1

v 
2 



'i 

J 

t:5 

,ISt#"'•llll .k..,. 
.,.;cct:'r"'•n.

,.,t.,~.a-.. 1 '~") 
• l;..u,-r,;ul (•.) 
~ .... t«'tluh 

)orU "~"(~ 

~k!Jttt~t W/.w.!, (~?I'•O'f) 
'*/,11 . .. 

I 

.... 

... 

---·- ........... ·----------~ ·- lf-~ 

3 

l .aJ]~ 
• ,..",'cl/ol" 

l<ew4 
-

_,..,~,~~-

-h460fi•.J 
f.ioJH"tMrii.lllv) 
-~>o••')"J"' 
-..t~Á~· --!-·"· 

~~------~~------~·------~~----~~~/ ~-~ 15 to ~~-'(. ~~ll- ~~~ I 
/ r 111 ,o 

fig. 30 Resultaten experiment w
1

v 
2 

--·-
1~, !----

--~--.... 
~: 

lrJ"" 

53. 

___... 
i;#[ f . 

. -. ~---··- ·-

..... ----

-~ 

.\ . . . 

'Jo 
I 

. f 
Qf;d, {,r; 

C"'~) 

S'o 

7c 

Je 



De metingen geven, als we ze vergelijken met de 
resultaten van experiment w

1
v 

1
, enkele andere 

verschijnselen te zien. 

54. 

Allereerst liggen de meetwaarden, verkregen uit de 
ascorbinezuurverdunningscurven bij verschillende 
injectiesituaties, niet meer op één rechte. 
~ovendien is de spreiding in deze meetwaarden bij 
injectie in de aorta veel groter dan bij de injecties 
in de linkerventrikel. 
Dit zou wijzen op een slechte menging die zelfs door 
de grote meetoppervlakte van de platina-elektrode 
niet uitgemiddeld wordt {wat bij de ascorbinezuur
verdunningsrneting van w

1 
wel het geval was). 

V 1 
De metingen met de therrnistoren geven na injectie in 
de aorta een veel kleinere spreiding dan in experiment 

wlv 1. 

Ook liggen ze in tegenstelling tot de metingen van het 
eerste experiment W lv 

1 
heel regelrnatig boven de 

metingen na injectie in de linkerventrikel. 
Dit laatste is waarschijnlijk ook een gevolg van 
slechte menging. 
Want als de menging volledig geweest was en er in het 
linkerventrikel indicatorverlies zou optreden, hadden 
de hartminuutvolumeschattingen na injectie in het 
linkerventrikel b6ven de schattingen na injectie in de 
aorta gelegen {verlies van indicator leidt tot over
schatting). 
Ook de altijd nog grote spreiding na injectie in de 
aorta t.o.v. die in de meetwaarden na injectie in de 
linkerventrikel duidt op onvolledige menging wat ook 
uit de metingen met ascorbinezuur volgt • 
Het verschil in absolute waarde van het hartminuut
volurne dat we vinden als we koude in de linkerventrikel 
en in de aorta injecteren is dus te wijten aan zowel 
onvolledige menging als aan verlies van indicator. 
Uit deze experimenten is geen betrouwbare schatting 
van w

1
v te maken. 

Om de fout tengevolge van indicatorverlies in de 
linkerventrikel te bepalen zullen meer experimenten en 
waarschijnlijk met een andere opzet moeten volgen. 



ss. 

In het kader van dit afstudeeronderzoek was dit door 
tijdgebrek niet meer mogelijk. 

Conclusies: 

Met de beschreven experimenten hebben we getracht het 
verlies van koude naar de weefsels in het ventrikel 
te bepalen. 
Doordat met onze opzet het te onderzoeken effect van 
verlies niet te scheiden is van de gevolgen van 
onvolledige menging op de bepaling van het hartminuut
volurne is dit niet mogelijk gebleken. 
Het enige wat we uit de experimenten w

1
v 

1 
en w

1
v 

2 
kunnen afleiden is de vaststelling dat er slechte 
menging optreedt bij indicatorinjectie in de aortaboog. 



5.2iii) Indicatorverlies naar de wand van de aorta (Wao) 

De laatste thermische faktor die tot overschatting 
leidt is het verlies van indicator naar de wand 
van de aorta • 
Als het bloed-injectaatmengsel, met een temperatuur 

56. 

die lager is dan die van het lichaam, in de aorta komt 
zal het op de weg naar de meetplaats warmte opnemen van 
de omgeving, of anders gezegd indicator (koude) afstaan. 
Deze indicator zal de wand en voor een klein deel 
ook de omgeving van de wand iets afkoelen. 
Het bloed dat direkt achter het koudere bloed-injectaat
mengsel aankomt zal dus door een omgeving stromen die 
iets kouder is dan dit bloed. 
Hierdoor zal het bloed een deel van de in de wand zit
tende indicator opnemen, zodat deze indicatorhoeveelheid 
niet verloren gaat, want deze passeert alsnog de meet
plaats en de thermistor. 
Dit verschijnsel van indicator afstaan aan de wand 
en later weer gedeeltelijk opnemen is een van de oor
zaken voor de afwijkende vorm van thermodilutiekurven 
ten opzichte van andere indicatorverdunningskurven. 
Door deze indicatoruitwisseling zal de kurve lager 
worden (er gaat indicator verloren) maar zal de 
afloop van de kurve langer duren (een deel van de 
indicator komt achter het bloed-injectaatmengsel 
aan). 
Deze koude komt dus in de staart van de thermodilutie
kurve terecht waar de signaalruisverhouding slecht is. 
Doordat bovendien de integratietijd bij de oppervlakte 
bepaling eindig is zal een klein deel van de terug
gekregen koude alsnog verloren gaan. 
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Bij de warmte-uitwisseling tussen het bloed-inj.ectaatmengsel 
en de wand van de aorta gaat dus meer indicator verloren 
dan er iets later door het bloed weer wordt opgenomen. 
Dit verschil bestaat uit indicator die vanuit de aortawand 
naar het omringende weefsel gaat. 
Door dit warmte-overdrachtsproces zal de oppervlakte onder 
de thermodilutiekurve kleiner zijn dan in het ideale geval 
van een isolerende aortawand. 
Om een idee te krijgen van de grootte van dit indi.catiever
lies, hebben we in Rotterdam enkele experimenten in vivo 
gedaan. 

We varieërden bij deze proeven de afstand van aortakleppen 
tot meetplaats (thermistor) en daarmee het oppervlak van 
de aorta waarover warmte-uitwisseling ~an plaatsvinden. 
Door de gemiddelde oppervlakte van de op verschillende meet
plaatsen gemeten kurven te vergelijken, konden we een 

schatting maken van het verlies per aorta-lengte-eenheid. 
Hierbij hebben we aangenomen dat dit verlies lineair 
afhangt van de afstand van de aortakleppen tot de thermistor. 

Er werden twee dierenexperimenten aan dit probleem besteed. 
Bij het eerste experiment (W 1 ) was de opzet als volgt: 

ao 

Er werden drie thermistoren in de aorta geplaatst. 
Twee lagen vast en de derde werd tijdens het experiment 
steeds verplaatst. 

' c3ot"t:cl 
I 

lil\1\e.l-Venl:rikd i 

.~ b<l'o-utie 

à·febtor~li$ /f\. 

Thermistor T1 ingebracht via de 
halsslagader, lag vast in de aorta
boog. 
Thermistor T2 , ingebracht via de 

liesslagader, was verplaatsbaar 
in de aorta. 
Thermistor T

3
, ingebracht via de 

liesslagader lag vast in de aorta. 

fig. 31 ligging van de katheters bij experiment W 1 
ao 



Tijdens het experiment werd katheter 2 steeds ver
schoven over een afstand van 5 centimeter richting 
bifurcatie (de splitsing van de aorta) . 
Bij elke ligging van thermistor 2 werden 10 injecties 
gegeven en wel 5 shots met een volume van 1 rol en 
5 shots van 0,5 ml. 
Bij elke ligging van thermistor 2 kregen we zo 
30 thermodilutiekurven. 

Deze meetserie werd driemaal uitgevoerd voor drie 
verschillende waarden van het hartminuutvolume. 

Dit werd gevarieerd door de beademingswijze te 
veranderen of door bloed te onttrekken. 
Bij de eerste meetserie werd gemeten terwijl de 
big spontaan ademde en het bloedvolume normaal 
was (normovolemie, spontaan ademend). 
Bij de tweede serie werd de big beademd met een 
peep van 2 cm. H

2
o wat betekent dat de big bij het 

uitademen een tegendruk van 2 cm. H
2
o moest over

winnen (beademd, peep= 2 cm. H
2
0,normovolemisch). 

Bij de derde serie bleef de beademing gelijk aan die 
van serie 2 maar werd 200 ml. bloed onttrokken 
(hypovolemie, beademd,peep = 2 cm. H20). 

In deze laatste serie hebben we alleen injecties van 
0.5 ml. gegeven. 

Op elke plaats van thermistor 2 werden 5 injecties 
van 0.5 ml. en 5 van 1.0 ml. gedaan. 
Van de oppervlakte onder vijf bij elkaar horende 
kurven werd het gemiddelde bepaald. 
Volgens vergelijking (3.12) is het hartminuutvolume 
omgekeerd evenredig met de oppervlakte van de kurve. 
Daarom berekenden we de reciproque van het gemiddelde 
oppervlak onder vijf bij elkaar behorende kurven 
(zelfde plaats van thermistor 2, zelfde injectievolume). . . . 

sa. 

Deze rec1proque hebben we a.Q 
(volgens 3.12 is Q gelijk aan 

genoemd 
1 x constante (.!.. )) • 

oppervlakte a 

Horizontaal staat in alle grafieken de positie van 
thermistor 2 op het moment van de meting ten opzichte 
van de nulpositie uit! 
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;n grafiek a staat verticaal a.Ó3 uit. 
Omdat thermistor 3 op een vaste plaats ligt in de aorta
boog is het verlies over de aortawand constant en is 
in deze grafiek het verloop van het hartminuutvolume 
tijdens de meetserie te zien. 

In grafiek b staat verticaal het quotiänt uit van de 
gemiddelde oppervlakte gemeten door thermistor 3 
{vaste plaats) en gemeten door thermistor 2 {steeds 
overS cm. verschoven). 
Op een constante na is dit quotiänt gelijk aan de 
verhouding Ó2 . . 

Q3 

Deze grafiek geeft het verloop van het gemeten hart
minuutvolume ten gevolge van een toenemende lengte 
aorta tussen meetpla~ts en de kleppen. 
Door het delen door Q3 is voor het effect van een ver
anderend hartminuutvolume {tijdens de serie) op de . 
gemeten Q2 gecorrigeerd. 

De resultaten van de eerste serie staan in de grafieken 
van fig. 32 
De resultaten van de drie ~.eries staan verzameld in 
appendix Sb. 

Ook van experiment Wao
2 

staan de metingen in 
de grafieken van appendix Sb. 
Deze proef had een resultaat overeenkomend met 
het resultaat van experiment Wao

1
. 
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Conclusies: 

Uit fig. 32a (en de figuren a van appendix Sb) 
blijkt dat het hartminuutvolume tijdens het experiment 
vrij goed constant is gebleven. Bovendien blijkt de 
spreiding in de metingen waarbij O.S ml. geinjecteerd 
werd groter te zijn dan de spreiding in de metingen met 
een injectievolume van 1.0 ml. 
Uit fig. 32b (en die uit appendix Sb) volgt dat de 
gemiddelde oppervlakte gemeten door de bewegende thermistor 
niet significant kleiner wordt als de afstand tot 
de meetplaats vanaf de aortakleppen toeneemt. 
Zelfs als deze afstand 30 cm. meer is dan in de uitgangs
positie is de afname van de gemiddelde oppervlakte onder 
de thermodilutiecurven kleiner dan de spreiding in 
de metingen. 
Hieruit is op te maken dat het indicatorverlies naar de 
aortawand erg klein is. Omdat zelfs over 30 cm. dit 
verlies kleiner is dan de spreiding in de metingen kunnen 
we W als oorzaak van overschatting verwaarlozen. 
In d~0meetsituatie in vivo is de afstand die het indicator
bloedmengsel moet afleggen ongeveer S cm. 
Als we uit de figuren b de grootst mogelijke overschatting 
halen die binnen de spreiding mogelijk is, dan komen 
we tot een waarde van hoogstens 10% over 20 cm. 
(zie appendix Sb voor volledig grafisch overzicht van 
de resultaten van de experimenten W en W 

2
) 

. ao1 ao . 
Onder de aanname dat de bij dit warmte-overdrachtsproces 
opgenomen hoeveelheid indicator recht evenredig is met 
de lengte van de afgelegde weg in de aorta, dan volgt 
voor de metingen in vivo een maximale overschatting 
van 2~% ten gevolge van W 

ao. 
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5.3 Foutenbronnen van niet thermische aard. 

Uit 3.4 iii blijkt dat er ook factoren van niet 
thermische aard zijn die tot een verkeerde schatting 
van de bloedstroomsterkte met vgl (3.12) kunnen 
leiden. 
Het bestuderen van deze effecten hoorde niet tot 
de afstudeeropdracht. Men wordt er tijdens de 
experimenten in vivo echter steeds mee geconfronteerd. 
Om deze reden en om een zo volledig mogelijk overzicht 
van optredende fouten bij de thermodilutiemethode 
te krijgen worden deze factoren in dit hoofdstuk 
behandeld. 
Sommige factoren worden iets. uitgebreider beschreven. 
Het zijn de foutenbronnen die sterk gerelateerd zijn 
aan de thermische problemen. 
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Menging 

Bij de metingen in Rotterdam wordt de indicator in 
de linkerventrikel van het hart geïnjecteerd, terwijl 
het temperatuurtijdverloop in de aortaboog wordt 
geregistreerd. 
De afstand van aortakleppen tot meetplaats is maar kort 
( < 5 cm.) en men kan zich afvragen of in de linker
ventrikel en dit korte stuk aorta volledige mening 
optreedt tussen indicator (koud) en het bloed. 
Is dit niet het geval dan zal de temperatuurmeting op 
vaste plaats in de doorsnede van de aorta een verloop 
te zien geven dat niet representatief is voor iedere 

·plaats in die doorsnede. 
Anders gezegd: bevindt de thermistor zich op een plaats 
waar een deel van het injectaat passeert dat ten 
opzichte van de rest minder goed met bloed gemengd is, 
zal het oppervlak onder de geregistreerde curve te 
groot zijn. We meten dan "teveel" koude als we de meting 
van de temperatuur op deze plaats representatief voor 
de hele doorsnede beschouwen. 
Op grond van de relatief kleine spreiding in de metingen 
in Rotterdam kan men al concluderen dat de menging 
voldoende is. De enkele uitschieters tijdens een meetserie 
kunnen dan verklaard worden door aan de nemen dat 
de injectie juist op het moment viel waarop het hart 
bloed uitdreef in de aorta (ejectiefase). 
In zo'n geval is slechte menging te verwachten. 
Bij de proeven van 5.2.ii die tot doel hadden om de 
verliezen in de linkerventrikel te bepalen, hebben 
we indicator-injecties uitgevoerd in de linkerventrikel 
en in de aorta vlak boven de aortakleppen. 
Ook de menging in de twee verschillende injectie
situaties moest bekeken worden. 
Als de menging in beide gevallen volledig geweest was, 
hadden we uit het verschil in oppervlakte onder de 
thermodilutiecurven het verlies van indicator naar 
de linkerventrikel kunnen bepalen. 
De injecties werden uitgevoerd met koude ascorbinaat
oplossing. 
Op deze manier werden 2 indicatoren tegelijk ingebracht: 
koude en ascorbinaat. 
De ascorbinaatconcentratie wordt gemeten met een 
platina-elektrode. 
De meting berust op een redox-reactie. 
Vergelijken van de oppervlakte onder de absorbinaat
concentratie-curve bij injectie in de linkerventrikel 
en aorta geeft een idee over de menging van de indicator
ascorbinaat met het bloed. 
De resuitaten van experiment W staan nog eens in fig.33. 

lv1 



_hie~lfléld"/s 
:.~rt-.:u.>';J ;.lo,.t.J (6/f~,t.dtê .~orkl (.4:{urc.Jt.é 
(t.t~ntu'S ) (jJiJt,;wtJd<h~ (1-4~,.,,11"#,.) 

I --.!.-
:Pt;H"'-• (J 0,~,.,~~ -

tiu~~t'tè 
~~\! 

l.v. 2,oJ. o,o-1/ 1.1.1. 

lv. ~.to ~11. I 'IJ , 

d--.0 J.,O, o .Jol . . I. ~J 

lv. J.t.t. ~/(') 1,!"3 

do 1,'1t 0. '11.! I,Ü; 

~V 7..'16 ~'Ó ~'" 

bp~r,inbl~ W,,,: f (~p-oJ} 

.!<> 1 • ''ff«.it~ 1iJ .Jo#J., lt'l(t-•"J ..et- tk,...,Kfw' 
/4de.u;-~ 

/v .t. • i'Yuu 14 ~1-nttl, ,..o-,:..1 ~~<~~" 
<J$&Llr/;i>~l .. le~ ,;, --"-' 0·/·~·"~' 

/v J • 'if~tl..f ;., A~t~ri(;.t1 .-d,~ ~'d
i~ ,;, ~ .-.s .. (_ i>tf'VwN) 

. . . . -·· . -- ........ ~-- ---·· ----· -- ··- •· .. 
. ' .. 

···- . --- --- ---------:-- ;-·-··-:-···-·-:-- ~ -- -. -- ...... __ _ 

I ' (f" <>f~riiJ.M., ()-' 

~OI i, ti. •,of1 

o,c{ tJlt •,'1. 

~~ 2.~t ~IV 

~0~ J. J't o,Jo 

ooP 
J l,gl. ~.!~ 

()_,()~ {y& "118 

-
éJid. 

lb,l"t_ 

IJlo 

1)-lk 

'/·f( 
/~/)rJ 

tl.1.1 

J..O ---------------------.,.,.- -----------:-··-·-' --- vi :-----,---,---
·-:---·i .. -· 

-----··:·------ -- -------~----------:----- ;·--- ..... --;-----~- ---ï:-~-r-=----·---r·-- -~----····---~--

··· . .. . ·- .. . .. . .. . . .. --~.. ., 
. . . . . . . . ···~·· . -·· .. ---·· ··-----·- ·-··-·----- --···,·-·::-~~---· ·:-----1-.:.-.. ~- ... ;··---~- ____ ; -·---~-- ···- --

. . ~. 

---· ···--------------·--- :··--~---·-:·----r------~---·-----··-··-- ~------ ---

/,S 

lO 

EJ 

fig. 33 Metingen van experiment Wlvl 

64. 

l 
I 



65. 

Uit deze metingen kunnen we het volgende afleiden: 

1. Het ascorbinaat lijkt goed te mengen, zelfs als het 
in de aorta wordt geinjecteerd en gedetekteerd (ao2) 

Dit volgt uit het feit dat ao2-punten op lv2-verband 
liggen en beide meetwaarden (ao2 en lv2) ongeveer 
dezelfde spreiding hebben. 
Bovendien volgen de metingen lv2 en ao2 het 
hartminuutvolume-verloop (bepaald met Fick) goed. 

2. Koude lijkt minder goed te mengen wat volgt uit het 
feit dat de spreiding van de metingen bij koude
injectie in de aorta (aol, ao3) veel groter zijn dan 
bij injectie in de linkerventrikel (lvl, lv3). 
Bovendien wijken de gemiddelde waarden sterk af van 
de gemiddelden bij injectie in de linkerventrikel. 
Dit zou mede aan indicatorverlies te wijten kunnen 
zijn voor de metingen met de thermistor in de 
aortaboog (aol) (overschat hartminuutvolume t.g.v. 
indicatorverlies) . 
Dit indicatorverlies zou in het linkerventrikel moeten 
optreden omdat volgens de experimenten Waol en Wao2 
het verlies naar de aortawand verwaarloosbaar klein is. 
De onderschatting van het hartminuutvolume door 
de metingen met de thermistor in de buurt van de 
bifurcatie (ao3) is hier echter niet mee in over
eenstemming. 
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat door 
slechte menging van koude met bloed de thermistor 
in de aortaboog aol een hoeveelheid indicator "ziet" 
die te klein is (overschatting van het hartminuut
volume). 
De thermistor in de aorta bij de bifurcatie zit dan 
op een zodanige plaats in de doorsnede, dat deze een 
te koude prop "ziet" passeren (t.o.v. het gemiddelde 
na volledige menging) zodat het hartminuutvolume 
onderschat wordt. 
Een verschil in menging tussen ascorbinaat en koude 
is niet mogelijk. De discrepantie tussen beide meet
resultaten is terug te voeren naar het verschil in 
meetelektrode .. Het oppervlak van de platina-elektrode 
is vele malen groter dan dat van de gevoelige 
thermistorpunt. De thermistor meet het temperatuur
verloop op een bepaalde plaats. De platina-elektrode 
daarentegen meet een gemiddelde over een veel groter 
oppervlak zodat het effect van een slechte menging 
grotendeels uitgemiddeld wordt (zie 5.3.ii effect van 
de ligging van de thermistor) • 
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ligging van de thermistor. 

Bij de afleiding van vgl. (3.12) is men er van uitgegaan 
dat de thermistor op een vaste plaats rö in de doorsnede r 

van het bloedvat ligt. 
Bovendien hadden we de veronderstelling gemaakt dat 
meting op deze plaats representatief was voor de hele 
doorsnede. 
Aan deze twee voorwaarden wordt in werkelijkheid in 
het dierexperiment niet voldaan. 
De katheter met de thermistor op de punt wordt via 
de halsslagader de aorta ingeschoven en op een bepaald 
aantal centimeters boven de kleppen (die men kan "voelen") 
gelegd. 

Schematisch getekend kan de ligging van de thermistor 
er o.a. als volgt uitzien: 

A B c D 

thermistorpunt thermistorpunt thermistor- katheter langs de 
vrij in het midden prikt in de katheter ligt wand net de punt 
in de stroom vaatwand langs de wand in de stroom 

fig. 34 Mogelijke liggingen van de thermistorkatheter. 



Zelfs als we er van uitgaan dat de thermistor op 
een bepaalde plaats blijft liggen en dat het 
temperatuurverloop van het bloed injectaatmengsel 
op iedere plaats hetzelfde is (b.v. propstroming 
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met volledige menging) zal de in de situaties B en C 
gemeten oppervlakte onder de thermodilutiecurve 
geen juiste maat voor de cardiac output zijn. 
De thermistor meet door de nabijheid van de warmere 
vaatwand een temperatuur die tussen die van het 
passerende mengsel en die van de wand inligt. 
Hierdoor wordt het oppervlak onder de curve 
(hoeveelheid koude) te klein en de bloedstroomsterkte 
overschat. 
De beste thermistor-positie voor de thermodilutie
methode is situatie A van fig. 34, waarbij de 
thermistor midden in de stroom zit. 
Maar ook als dit het geval is bij het inbrengen van 
de katheter kunnen we er nog niet zeker van zijn dat 
deze ook hier blijft liggen. 
De veronderstelling van een vaste plaats in de bloed
vatdoorsnede is zeker geen juiste. 
Door de pulserende bloedstroom zal de tegen de stroom 
inliggende thermistorkatheter bewegen en de mogelijkheid 
bestaat dat de thermistor zo nu en dan de wand van het 
bloedvat raakt. Ook dan zal de thermodilutiemeting 
een foute schatting opleveren (overschatting) . 
Om een indruk te krijgen van de fouten die gevolg zijn 
van het tegen de wand aanliggen van de thermistor 
hebben we in een zeer eenvoudig circulatiemodel 
thermodilutiemetingen gedaan voor verschillende 
thermistorplaatsingen. 
Door een Y-stuk van perspex en een polyethyleen-slang 
werd water (van 400C.) rondgepompt. 
In de slang was een perspex mengkamer aangebracht. 
Via eenzelfde katheter als in Rotterdam gebruikt wordt 
hebben we kleine hoeveelheden water van kamer
temperatuur geïnjecteerd in de mengkamer. 
Het temperatuurverloop stroomafwaarts werd in het 
Y-stuk geregistreerd met een thermistor die of vrij 
in de stroming (situatie A) of waarvan de katheter 
recht op de wand stond (situatie B) . 
De stroomsterkte werd gemeten met een rotameter en 
vergeleken met de stroomsterkte met de metingen met 
thermodilutie (fig. 35). 
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fig. 36 Resultaten van de experimenten om het effect 
van de thermistorplaatsing te bepalen. 



De resultaten (fig. 36) moeten zeker niet 
kwantitatief beschouwd worden maar zijn slechts 
bedoeld als indicatie van de mogelijke gevolgen van 
een slechte thermistor-plaatsing. 
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Ook door Wessel (lit. 17) werd deze foutenbron bekeken. 
Bij proeven in vivo vond hij het volgende bij honden: 
Als de thermistor tegen de aortawand lig~ hebben 
de curven de volgende afwijkingen van de curven gemeten 
met een vrijliggende thermistor: 
a) De verschijning is vertraagd. 
b) De tijd nodig om tot het maximum van de curven·te 

komen is langer. 
c) De piekhoogte is kleiner. 
d) De tijdconstante van de exponentiële afloop 

is groter. 
e) De oppervlakten van curven gemeten met de 

"Search"-thermistor (bewegend, verplaatsbaar in 
de doorsnede van het vat) en de "reference" 
thermistor (op vaste plaats in het midden van de 
doorsnede) waren binnen 2% met elkaar in 
overeenstemming als de verP,laatsbare thermistor 
minstens 2 mm. van de aortawand lag. 
Komt deze dichter bij de wand dan wordt de 
oppervlakte onder de curve kleiner en neemt 
de afwijking van het gemiddelde van de referentie
oppervlakte toe (tot 24%). 

Volgens Wessel zal een meetelement dat groot is of 
in het midden van de vatdoorsnede ligt een juiste 
meting opleveren (mits de menging volledig is). 
De katheters die bloed monsteren wanneer kleurstof 
als indicator gebruikt wordt zijn relatief groot zodat 
de concentratie van het gemonsterde bloed 
representatief zal Z1Jn voor de gemiddelde concentratie 
over de doorsnede, zelfs als de katheter dicht bij 
de wand ligt. 
Thermistors zijn echter relatief klein en alleen 
gevoelig voor bloed dat zich in een laag onmiddelijk 
rond de thermistor bevindt. 
Deze laag correspondeert met de thermische grenslaag 
van de thermistor. 
Hierdoor zal zo'n meetelement veel gevoeliger zijn 
voor een inhomogene indicatorverdeling in een doorsnede 
van het bloedvat. 



In 5.3.i (menging) zagen we dat het verschil in 
"meetoppervlak" tussen platina-elektroden en 
thermistors aanleiding was tot geheel andere 
meetresultaten. 
De grote platina-elektrode was vrijwel ongevoelig 
voor de waarschijnlijk slechte menging van indicator 
terwijl de thermistor sterk afwijkende resultaten 
ging geven. 
Om de positie van de thermistor bij het inbrengen te 
bepalen hebben we aan diverse mogelijkheden gedacht. 
We kunnen door een voorziening aan de katheter voor 
een positionering in het centrum van de doorsnede 
van het bloedvat zorgen. 
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Mogelijke voorzieningen zijn paraplu-achtige uiteinden 
of een voorgevormde katheter (fig. 37). 

centrolising cage 

fig. 37 Mogelijke voorzieningen om de thermistor 
in een juiste positie te krijgen. 

Ook door middel van röngten opnamen is het mogelijk 
om te zien wanneer de thermistor de wand van 
het vat raakt. 
Een derde mogelijkheid is het gebruiken van de 
thermistor als anemometer tijdens het inbrengen. 
Door de stroom door de thermistor op te voeren totdat 
deze warmte gaat produceren krijgt de thermistor de 
eigenschappen van een anemometer. 
De thermistor meet dan in plaats van de temperatuur 
van de omgeving een verhoogde temperatuur ten 
gevolge van deze warmte-ontwikkeling. 



De verhoging van de gemeten ·temperatuur is 
afhankelijk van de hoeveelheid warmte die door 
de vloeistofstroom afgevoerd wordt. 
Bij grotere vloeistofsnelheden is de gemeten 
temperatuur kleiner dan bij de kleinere snelheden. 
Het experimentele verband tussen uitgangsspanning 
(van een Wheatstonebrug waarvan een van de takken 
door de thermistor gevormd wordt) en vloeistof
snelheid staat in fig. 38. 
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fig. 38 Het experimentele verband tussen de uitgangs
spanning van de Wheatstonebrug en de stroom
snelheid van de vloeistof waarin de 
opgewarmde thermistor ligt. 
De eigenschappen van de thermistor bleken niet 
te veranderen mits de str.Qomsterkte I niet 
te groot werd (max. 0. 5 mA) • 



V 

De opzet was nu als volgt. 
Breng de thermistor in de halsslagader en stuur er 
een zodanige stroom door dat er warmte wordt 
geproduceerd. 
Op grond van snelheidsveranderingen zou men kunnen 
zien wanneer met met de thermistor in de aorta zit 
(grotere vloeistofsnelheid) en ook wanneer de 
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thermistor de wand van de aorta raakt (kleinere snelheid) . 
In het model van fig. 35 hebben we het inbrengen 
gesimuleerd met een pulserende stroom. 
Het resultaat staat in fig. 39 

Wheatstoneschakeling Posities van de thermistor 
tijdens het inbrengen 

fig. 39 Bepaling van de positie van de thermistor met 
behulp van opgestookte thermistor 
(anemometrie). 
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We zien dat raken van de wand duidelijk zichtbaar is 
door een sprong in de spanningsregistratie: 
de grootte van deze sprong is afhandelijk van de stroom 
door de thermistor en de stroomsnelheid van de 
vloeistof. 

Dit is weergegeven in fig. 40 
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40 Sprong in de uitgangsspanning bij het raken 
van de buiswand met de thermistor. 



Ook in vivo is deze methode gebruikt om 
de positie van de thermistor t.o.v. de vaatwand 
te bepalen. 
Tijdens een dierexperiment werd de in fig. 39 
geschetste schakeling aangesloten op een thermistor 
die in de aorta was ingebracht. 
Met behulp van röntgenopname konden we de positie 
van de thermistor continu volgen. 
De registratie van het spanningssignaal uit de 
Wheatstoneburg is weergegeven in fig. 41. 
Duidelijk is de sprong bij het raken van de wand 
te zien. 
Bovendien veranderd de amplitude van de pulsaties 
zeer sterk. Dit is een verschijnsel dat bij het 
experiment in het circulatiemodel niet optrad. 
(fig. 39) De verklaring hiervoor wordt gegeven door 
het verschil in elasticiteit tussen de wand van het 
modelvat (perspex) en het bloedvat. 
In het model stoot het thermistorpunt op de harde 
wand van perspex terwijl in het dierexperiment de 
harde thermistorpunt als het ware in de wand van 
het bloedvat prikt. Hierdoor wordt de thermistor 
afgeschermd voor de bloedflow. 

fig. 41 Experiment in vivo om de bruikbaarheid 
van de anemometrie als thermistor-plaats
bepaling te toetsen. 

74. 



Tijdens dit experiment werd·de bruikbaarheid van 
het opwarmen van de thermistor, als plaatsbepalings
methode tijdens het inbrengen van de katheter, 
bevestigd. 
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We hebben bovendien metingen gedaan om het effect van 
een verkeerde thermistorplaatsing te onderzoeken. 
Er werden thermodilutiemetingen gedaan terwijl de 
big in een "steady state" was. 
In bovengenoemde twee situaties kan dan door het 
kleine tijdsverschil geen significant verschil in 
hartminuutvolume op zijn getreden. 
Een controle-meting met de thermistor in de normale 
vrijliggende situatie werd vlak na de twee meetseries 
verricht. 
De metingen gaven in het geval van in de wand 
prikkende thermistor een vorm te zien die duidelijk 
afweek van een curve die niet een vrijliggende 
thermistor werd gemeten. 
Dit verschijnsel dat ook door Wessel gevonden was 
(zie blz. 69) is te zien in fig. 42. 

fig. 42 Registraties van 2 thermodilutiecurven 
waarbij curve a gemeten werd met vrijliggende 
thermistor en curve b met een in de wand 
prikkende thermistor. 

Het verschil in oppervlakte werd gemeten door in 
de drie situaties (vrijliggende, in de wand 
prikkende, vrijliggende) het gemiddelde van vijf 
curves te bepalen en onderling te vergelijken. 



In de eerste situatie met vrijliggende thermistor 
bedroeg dit gemiddelde: 

0,70 met een standaardafwijking van 0,03. 

In de situatie waarin de thermistorpunt tegen 
de vaatwand aan lag vonden we: 

0,57 met een standaardafwijking van 0,03. 
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Als controle deden we nog 5 metingen met vrijliggende 
thermistor die gemiddeld als oppervlakte gaven: 

0,75 met een standaardafwijking van 0,06 

De verkeerde thermistorligging had in dit experiment 
een fout van 20% in de gemiddelde oppervlakte 
tot gevolg waardoor in dit geval het met deze 
verkeerde oppervlakte bepaalde gemiddelde hartminuut
volume met eenzelfde factor overschat zou worden. 
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5.3 iii) Effecten van het pulserend karakter van de basisstroorn. 

In tegenstelling tot wat bij de afleiding van formule 
(3.12) was aangenomen is de bloedstroomsterkte geen 
constante grootheid. 
Deze is tengevolge van de hartactie van pulserend 
karakter. 
Bovendien wordt de circulatie beïnvloed door de adem
haling (spontaan of beaderning).In een situatie, die 
sterk afwijkt van de normale meetsituatie met geopende 
thorax kan men deze pulsaties zichtbaar rnaken met 
behulp van een elektromagnetische flowmeter ( zie 
hfdst. 3.1) die om de longslagader geklemd wordt 
(fig. 43). 
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E.C.G. 

aortadru} 

. 
V (adem-

flow) 

E.M. flo"' 
signaal 

fig. 43. Registraties met geopende thorax. Het 
onderste signaal geeft het verloop van de 
bloedstroomsterkte in de tijd weer. 
Duidelijk is te zien dat de snelle pulsaties 
overeenkomen met de hartactie (ECG) en de 
langzame met de ademhaling (V). 



78. 

Ook in de normale meetsituatie zijn metingen gedaan om 
het effect van de ademhaling te onderzoeken met thermo
dilutie, waarbij op verschillende momenten in de 
ademhaling indicator(bij biggen) geïnjecteerd werd, 
verkreeg men in Rotterdam het verloop van fig. 44. 

h'"l 
61v1111s~ 

)0 

1S 

'Ct!· 
0 4 s 6 ' 

VEN TILAllON CYC LE 

fig. 44 Effect van ademhaling op het hartminuut
volume met thermodilutie onderzocht bij 
biggen (Rotterdam). 

Ook Lüthy (lit. 7) onderzocht dit op dezelfde manier 
bij honden (fig. 45) 

I ! 
... lf~ .... 

0 ~--------~--~~---·~~-----------

' . 
fig. 45 Onderzoek door Lüthy bij honden. 



De afhankelijkheid van de thermodilutiemeting van 
fluctuaties is te verklaren als volgt. 
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Door de fluctuaties wordt de bloedstroomsterkte 
beïnvloed. De verschillende delen van het bloedinjec
taatmengsel worden dan met een verschillende snelheid 
langs de meetplaats gestuurd. 
De oppervlakte onder de thermodilutiecurve wordt nu 
afhankelijk van vooral de bijdrage van het koudste 
gedeelte van het bloed-injectaatmengsel. 
In een zeer vereenvoudigd model kunnen we dit effect 
laten zien (fig. 42). 
De temperatuurverdeling over het bloedinjectaatmengsel 
stellen we ons voor als in fig. 42 a. 

De snelheid van het bloed tijdens de passage van de prop 
wordt door de plaatjes van fig. 42b voorgesteld. 
Dit snelheidsverloop komt neer op een constante snelheid 
met daarop een blokfunctie. 
be figuurtjes van fig. 42c zijn de thermodilutiecurven 
gemeten door de thermistor als de koude prop van fig. a 
met het snelheidsverloop van fig. b langs komt. 
Kijken we naar de le curve dan zien we dat ''lijnstuk" AB 
(in de prop even lang als BC en CD) ·door de thermistor 
t.o.v. BC en CD, twee keer zo klein gezien wordt, omdat hy 
de passage van AB de stroomsterkte twee keer zo groot 
is als tijdens de passage van BC en CD. Zo zijn alle 
7 curven get?onstrueerd en werd van ·elke ·.curve de opp. berekend. 
De reciproquewaarde van deze oppervlakte komt overeen 
met de gemeten gemiddelde bloedstroomsterkte 

De werkelijke gemiddelde bloedstroomsterkte staat in 
fig. 42 b onderaan. 
De curve die uit deze constante snelheid zou volgen is 
fig. 42 C onderaan. 
In een grafiek (fig. 42d) Z1Jn de gemeten gemiddelde 
bloedstroomsterkten uitgezet als functie van de fase. 
Duidelijk_is te zien dat de gemeten gemiddelde bloed
stroomsterkte afhankelijk is van het moment van injectie 
(dit bepaalde nl. de fase). 
Met een constante stroomsnelheid krijgen we een 
constante gemeten gemiddelde bloedstroomsterkte (stippel
lijn in fig. d). 
De fout die in dit eenvoudige model maximaal gemaakt 
wordt t.g.v. de ademhaling bedraagt 11%. 



fig. 42 

t. 

Illustratie van het effect van pulsaties 
op de thermodilutiemeting. 
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In de literatuur (lit. !)·wordt gesteld dat deze fout 
in vivo tot 60 % kan oplopen. 
Aan deze meetfouten in vivo zal in deze groep nog 
nadere studie verricht worden 
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iv) Recirculatie, extra systolen,·effect van injectie
vloeistof op bloed, effect van injectiestroom op 
basisstroom. 

Tenslotte zullen we nog aandacht besteden aan enkele 
andere factoren die de meting van het hartminuutvolume 
bepalen. 
Aan het verschijnsel recirculatie van indicator is in 
hoofdstuk 4 (vorm van de indicatorverdunningscurve) 
uitgebreid aandacht besteed. 
Daar zagen we al dat bij gebruik van warmte als 
indicator en bij gunstige injectie- en meetplaats de 
recirculatie klein is. 
Ook uit literatuur (lit 4) blijkt dat recirculatie dan 
slechts een zeer kleine bijdrage tot de oppervlakte 
onder de therrnodilutiecurve levert. 
Bovendien geldt dat dat de recirculerende koude door 
menging over een grote hoeveelheid bloed verdeeld is. 
Hierdoor valt deze koude in een deel van de thermo
dilutiecurve waar de signaal-ruis verhouding zeer 
slecht is. 

In werkelijkheid staan de symbolen eb en c b in vgl. 3. 12 
voor het mengseL van bloed en inj ec'taat. 
~b en eb variëren tijdens het verloop van de thermo-

dilutiecurve. Deze variatie is afhankelijk van het 
volurne van het injectaat,de stroomsnelheid van het 
bloed en de waarden van de soortelijke warmte en 
soortelijke massa van het injectaat en het bloed. De 
fout die gemaakt wordt door het ten onrechte vervangen 
van de soortelijke warmte en soortelijke massa van het 
injectaat bloedmengsel door de bloedwaarden van deze 
grootheden zijn kleiner dan 1%. 
Stellen we dat in 0,5 sec. 075 ml. geïnjecteerd wordt 
in een bloedstroom van 35 ml./ S' dan zal deze 
injectaathoeveelheid bij benadering met 17 1 5 ml. bloed 
mengen. 
De door deze injectie veranderde verhouding van 
soortelijke massa '.s en soortelijke wannten schrijven we 
als o ·C •• 

\I l. 

fmc m 
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Hiervoor geldt bij benadering: 

~i ei fici 

= 
~m cm (16.5 

17.5 fbcb + ~7.5~ici) 

~i Cj_ 
-. 

~b% ~- c.) ( 16.5 1 --+ - 1 1 
17.5 17.5 

~bcb 

= q i ei 1 

~bcb 16.5 1,09 +--
17.5 17.5 

= 0.99 ~ie i 

~b eb 

Alleen het gebruik van bloed van het dier zelf als 
injectaatvloeistof (kort voor het gebruik gemonsterd 
om het effect van een hematocrietverandering op de 
waarde van de soortelijke warmte te minimaliseren) 
zou het voordeel hebben dat ei = eb en. c i= ç b. 

Bijkomend voordeel is dat we deze waarden niet hoeven 
te kermen. 
Ook zal bloed als injectaat geen viscositeits
verandering van het stromende bloed geven waardoor 
een eventuele variatie in de bloedstroomsterkte 
hierdoor voorkomen wordt. 
Algemeen wordt aangenomen dat bij indicatorverdunnings
experimenten de injectie geen effect heeft op de 
bloedstroom die gemeten wordt. Als het volume van het 
injectaat relatief klein is zal dit ook het geval zijn. 
Bij de gebruikte biggen met een bloedstroomsterkte van 
35ml/s zal een injectie van 0.5 ml injectaat in 
0.5 seconde een verhoging van de bloedstroomsterkte van 
3% gedurende 0.5 sec. veroorzaken. 
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Het effect van deze kleine verandering zal op de 
hartminuutvolume meting, die op enige afstand van de 
injectieplaats gedaan wordt, zeer weinig invloed 
hebben. 

Volgens ten Hoor (lit.4) is het optreden van extra
systolen tijdens de bepaling van het gemiddelde hart
minuutvolume met de indicatorverdunningsmethoden niet 
van waarneembare invloed op de meting. 
Hij vond dit door uit een serie curven, waarin tijdens 
de registratietijd zo nu en dan extrasystolen optra~en, 
de oppervlakten van de curven die geregistreerd werden 
tijdens deze extrasystolen en van de andere curven te 
vergelijken. 



Appendix Sa 

Een schatting van de indicatorverliezen door 
de wand van de injectie-katheter (W h) 

kat 
Om een berekening van de verliezen mogelijk te rnaken 
moeten we de situatie sterk vereenvoudigen. 
We stellen ons de injectie voor als een blokfunctie 
(fig. 5a1) tussen de tijdstippen t = o en t + ~-
is de injectiestroomsterkte constant en gelijk aan 
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V.= V./t. (rnl.s-1) (app. 5.1) 
~ ~ ~ 

Op alle andere tijdstippen is de injectiestroomsterkte 
nul. 

{ (S} 
0 ·------ ~-- .. ·--··---~----.. ··--

fig. ?af Aangenomen snelheidsverloop tijdens injectie. 

We veronderstellen dat we een uniform snelheidsprofiel 
krijgen over de doorsnede van de injectiekatheter 
(zie fig .5a2 ) . 
De snelheid van ieder deeltje in de injectiestroom 
is dan tussen t = o en t = \ gelijk aan 
v = V. = V. (m.s-1) ( app. 5. 2) 

-~ ~ 

1T R2ti 7TR2 

De temperatuur van de omgeving van de katheter stellen 
we voor x~ o constant en gelijk aan de temperatuur van 
het blQed Tb. Voor x< o is de omgevingstemperatuur gelijk 
aan de injectietemperatuur (kamertemperatuur) . 
We gaan er bovendien van uit dat de temperatuur van het 
injectaat onafhankelijk is van de plaats in een 
doorsnede eh alleen afhangt van de plaats in 
de X-richting. 
Tenslotte verwaarlozen we axiale warmte-overdracht en 
nemen we in eerste instantie aan dat de katheterwand 
alleen warmteweerstand (warrnte-overdrachtscoë ff icient ~) 
en geen warmtecapaciteit heeft. 
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Door deze aannamen wordt het probleem stationair. 
Ieder vloeistofdeeltje ziet dezelfde situatie als zijn 
voorganger op die plaats. 

T, r T~a TWt: r_-", f"'.'c..,, AR. 
~ 

~ V, f, v t~ 
T· / 

' 0 
~ ..... dx~ l 

0 x 

fig. sa2 Schematische voorstelling van de injectie. 

Voor een schijfje met lengte dx geldt dan: 
verandering van warmte-inhoud = hoeveelheid opgenomen 
warmte 

In formulevorm: 

zodat: d(Tb-Tx) 

T -T 
b x 

-2 À met randvooiWaarde:: T=T. ter plaatse 
1 = =----dx x=o 

~cRv 

Integreren geeft: T =Tb- (T-T.) exp (-
2

Ax) 
x . b 1 ~cRv 

Met V = 
V. 

1 

2 
1TR t. 

1 

volgt hieruit: 

2TJRÀx. t .) T =Tb- (Tb-T
1
.)exp(-

x fcVi 1 
(app 5.3) 

Hierin is R de inwendige straal van de katheter en 
A de warmte-overdrachtscoëfficient van de 

katheterwand. 



Met (app 5.3) berekenen we de hoeveelheid warmte die 
door het injectaat wordt opgenomen tijdens de 
injectie (Wt). 

In de tijd t wordt door een element met lengte dx 
opgenomen: 

met (app 5.3) volgt 

dWt(x) = À.2~R.t (Tb-Ti)exp(-
2'1!'R~t.x 

1 

~cv. 
1 

)dx 
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Integreren over de lengte 1 van de katheter levert met 
t=t. de tijd gedurende welke injectaat met temperatuur 

1 

T. contact maakt met de wand in x=O: 
1" 

W = OcV .. (Tb-T. ) . ( 1-exp (- 2 'TiR)t; l)) 
t \ 1 1 tcVi 

(app 5.4) 

Direct na de injectie blijft er een hoeveelheid 
injectaat achter in de katheter met een temperatuur 
gegeven door (app 5.1). 
Dit injectaat zal door warmte-uitwisseling in temperatuur
evenwicht komen met de omgeving. 
Hierbij gaat een hoeveelheid indicator verloren (W ) : 

Ie 2 2 / 27TRÀ. :i 
Wn = 1TR ec .(Tb-Tx)dx =--rrRec (Tb-Ti)/ exp(- (!cV. 

0 D 1 

.x)dx 

Uitwerken geeft: 

ec fl O 21TRJ\l ti) ) 
wn = (2Àti ) (Tb-Ti) vi. \ .c(1-exp(- ~cvi (app 5.5) 
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De katheter bestaat uit twee polyethyleen 
slangetjes die in elkaar geschoven zijn. 
De twee wanden hebben zo een minimaal raakvlak en 
worden van elkaar gescheiden door een luchtlaag. 
In de beschouwing tot nu was aangenomen dat deze 
katheterwand in zijn geheel slechts warmteweerstand 
en geen warmtecapaciteit had. 
We gaan nu ook de warmtecapaciteit van de katheter in 
rekening brengen. 
Daartoe beschouwen we de luchtlaag als scheiding tussen 
een buitenwand met temperatuur T en een binnenwand die 
op iedere plaats de temperatuur Reeft van het injectaat. 
Noemen we de dikte van deze binnenwand AR en de 
soortelijke warmte en soortelijke massa respektievelijk 
cw en ~w dan geldt: 

dW = 2liR. AR. dx. f . c ( Tb-T ) 
cap w w x 

Integratie na invullen van (app 5.3) geeft: 

w = 
cap 

ARf c 
WW 

, • (Tb-T.) .e.c.v .. (1-exp(-
"·t. l. l. 

2rtRAlt. 
____ l.)) 

ecv. 
(app 5.6) 

l. l. 

Combineren we de gevonden betrekkingen dan volgt voor 
de totale hoeveelheid indicator die door de wand van 
de injectiekatheter verloren gaat: 

W =W +W +W 
kath t n cap 

2ï}R~t .1 

~cV. 
1 

) ) (
1 

l. 

0t"'"R 
+~+ 

2Àt. 
l. 

c D .AR 
w\w ) 
,\t. 

l. 

(app 5. 7) 
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2TTR~t.l 
Voor waarden van ( 

1 
) ~-' 1 d k '' met an ere woorden orte ecv, 

1 

injectietijden kunnen we de e-macht benaderen met de 
eerste twee termen van de taylorreeksontwikkeling: 

e -p = 1-p+~! -~~ ~! -.Ä .. 

Hiermee wordt (app 5.7): 

Voor de limietgevallen volgt hieruit: 

lim W 
kath 

ti~o 

en uit (app 5.5): 

(app 5. 8) 

(app 5.8a) 

(app 5. 7a) 



Gegevens: 

V. 
l. 

R 

AR 

c 

~w 

c 
w 

= temperatuurverschil tussen 
bloed en injectaat 

= hoeveelheid injectaat 

= inwendige straal van de 
katheter 

= dikte van de wand van de 
binnenkatheter 

= soortelijke massa van het 
injectaat 

= soortelijke warmte van het 
injectaat 

= soortelijke massa 
polyethyleen 

= soortelijke warmte van 
polyethyleen 

= warmte-overdrachts
coëfficient van de katheter
wand 

-4 
= 4,3.10 rn 

-4 = 2,1.10 m 

3 -3 = 10 kg.m 

3 -1 tl -1 = 10 cal.kg C 

2 -3 = 9,2.10 kg.m 

90. 

2 -1, 1 
= 5,2.10 cal.kg c-

-2 ll -1 -1 = 80 cal.m C s 
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van experiment W 
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6. Samenvatting en conclusies 

In dit verslag zijn de resultaten beschreven van een onder
zoek naar enkele van de mogelijke factoren die leiden tot de 
overschatting van het hartminuutvolume met de thermodilutie
methode. 
In hoofdzaak was het onderzoek gericht op de foutenbronnen 
ten gevolge van warmte-overdrachtsprocessen. 
Deze fouten bestaan uit indicator (=koude) verlies tijdens 
en na de indicatorinjectie via de wand van de injectie
katheter (Wkath) ·· , uit indicatorverlies tijdens het 

verblijf van het injectaat-bloedmengsel in de linker
ventrikel (W

1
v) en gedurende het transport van dit mengsel 

door de aorta naar de meetplaats (W ). 
ao 

Van g~oot belang blijken voorts de volgende factoren te zijn: 
de positie van de thermistor in de aorta, de mengingsgraad 
van indicator en bloed en de aard van de pulsaties die de 
bloedstroom beïnvloeden. 
De andere beschreven factoren bleken verwaarloosbaar klein 
te zijn. 
Van de onderzochte factoren zijn er enkele waarvoor het 
moeilijk zo niet on~ogelijk is om kwantitatieve uitspraken 
te doen.· 
De fouten die gemaakt worden door minder volledige menging en 
door de slechte positie ·van de thermistor ten opzichte van 
de wand van de aorta zijn verschillend voor elk experiment 
en kunnen zelfs binnen een enkel experiment voor iedere 
meting anders zijn. 
Hoe groot de invloed van elk van de twee factoren op zich 
is, is uit de experimenten zelf niet te schatten. Het 
enige wat we kunnen doen om deze factoren voor een belang
rijk deel uit te schakelen als foutenbron, is het met grote 
nauwkeurigheid positioneren van de thermistor in de door
snede van de aorta en het kiezen van een zodanige injectie
en meetplaats dat menging verzekerd is. 
Dan is het nl. niet meer zo ·belangrijk hoe groot de 
factoren elk zijn als het totale effect maar verwaarloos
baar klein is. 
Ook van het indicatorverlies naar de linkervent.rikel bleek 
het geven van een kwantitatieve schatting niet mogelijk. 
Bij de experimenten, waaruit we deze schatting hadden 
willen bepalen, bleek het mengprobleem zodanig mee te spelen 
dat deze opzet ongeschikt was. Voor experimenten met een 
andere opzet (zo mogelijk) was binnen de afstudeerperiode 
geen gelegenheid meer. Wel te bepalen factoren bleken de 
orde van grootte van het indicatorverlies via de injectie-
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katheterwand Wkath en het koudeverlies naar de aortawand 

(W ) • 
ao 

Voor Wkath werd een experimenteel en theoretisch verband 

afgeleid dat het mogelijk maakt om bij elk dierexperiment 
een correctiefactor in te voeren waardoor de overschatting 
door dit indicatorverlies voor een belangrijk deel te 
niet gedaan wordt. 
Uit de experimenten in vivo blijkt dat de bijdrage van 
W tot de overschatting verwaarloosbaar klein is. 

ao 
Corrigeren voor deze factor lijkt dan ook niet noodzakelijk. 
In model werd verder de invloed van een verkeerde 
thermistorligging onderzocht. Deze bleek te leiden tot 
grote overschattingen in de metingen. 
In model werden overschattingen van 50% gemeten en in een 
enkel· experiment in vivo was de slechte thermistorligging 
aanleiding tot fouten van 20%. 
In dit verslag worden verschillende manieren gegeven om de 
thermistor juist te plaatsen. Aan een ervan, het "opstoken" 
van de thermistor (anemometrie) is aandacht besteed in 
modelmetingen en een experiment in vivo. 
De resultaten tonen aan dat dit een goede manier is om de 
thermistor te positioneren. 
Door dit onderzoek hebben we dus enkele van de foutenbronnen 
in de bepaling van het hartminuutvolume met thermodilutie 
kunnen bepalen (Wkath en Wa

0
) en van enkele andere hebben 

we kunnen laten zien dat de invloed ervan heel groot kan 
zijn (menging, thermistorligging, fase-effecten). 
De eerste twee (menging en thermistorligging) zijn voor 
ieder experiment anders en dus moeilijk af te schatten. 
Alleen door een goede keuze van injectie- en meetplaats 
en een juiste positionering van de thermistor kan men deze 
fouten klein maken. 
Aan de fase-effecten zal in de groep in Rotterdam nog 
nader onderzoek verricht worden. 



Voor de groep in Rotterdam volgt uit dit onderzoek het 
volgende: 
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Door de lengte van de katheter tussen lichaamsoppervlak 
en thermistor op te meten,bij elk experiment,kan men 
voor het indicatorverlies Wk h een correctiefactor in 
formule (3.12) invoeren. at 
Voor een lengte 1 van 5 cm. bedroeg de overschatting door 
dit effect 3% en voor 1 = 10 cm. 15%. 

Voor het indicatorverlies naar de aortawand W is geen 
ao 

correctie nodig. 

Tussen linkerventrikel als injectieplaats en de aortaboog 
als meetplaats is de menging van indicator en bloed 
voldoende. 
Voor het geval van dezelfde meetplaats en injectieplaats de 
aorta vlak boven de kleppen, is dit zeker niet het geval. 

Positioneren van de thermistor midden in de bloedstroom is 
voor een goede meting noodzakelijk en,bij inbrengen via de 
arteria carotis (halsslagader), mogelijk met "opgewarmde" 
thermistor. 

Verdere suggesties voor de experimenten in vivo zijn 

het nauwkeurig meten van de injectaat en lichaamstemperatuur. 
Bij sommige experimenten was de temperatuur van het 
injectaat sterk afwijkend van kamertemperatuur, waardoor niet 
meer bekend is met welke temperatuur het injectaat in het 
lichaam komt. 
wijkt het temperatuurverschil in werkelijkheid 1 ~ af van 
de aangenomen waarde van 20 ~ dan is de fout in de bepaling 
met formule 3.12 al 5%. 

Voor de ijking van de thermodilutiemeting wordt de Piekmeting 
gebruikt, waarvoor vooral de bloedgaswaarden vaak onzeker 
zijn. Vreemde waarden in deze kunnen zowel aan de meet
apparatuur als aan de fysiologische toestand van het proef
dier te wijten zijn. 
Als we deze laatste willen meten, moeten we er zeker van zijn 
dat de meetapparatuur correct meet. 
Regelmatiger ijken van de bloedgaswaarden-meters zou twijfel 
aan de juistheid van de metingen voor een groot deel wegnemen. 
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