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Het afstudeerwerk, waarover dit verslag rapporteert, 

is verricht in het kader van het zg. emfyseemproject 

van de stichting Research Ademhalinga Pathologie. 

In dit project wordt de ademhalingsregulatie van emfy

seempatiënten en in het bijzonder de gevoeligheid van het 

ademcentrum voor zuurstof bestudeerd. 

Aan het project was al gewerkt door L.Garred, die de 

meetopstelling heeft gebouwd. 

De metingen zijn verricht op de longfunctieafdeling van 

het medisch centrum de "Klokkenberg" te Breda aan een 

groep emfyseempatiënten. 

Verder bedank ik ir.J. Spaan en J. Sistermans voor hun 

goede en prettige begeleiding, dr.J.T'Jonck voor zijn 

medische adviezen en l1et personeel van de longfunctie-

afdeling, met name A. Stoop en A. Knapen, voor de ~ret

tige samenwerking. 

Een lijst van de in dit verslag gebruikte symbolen 
vindt men op pagina 61. 
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Verantwoording. 

De afstudeeropdracht, die binnen het emfyseemproject 

viel, luidde: bestudering van de gedragingen van het 

patiënt-machine systeem tijdens de metingen. 

Toen met het werk begonnen werd, was het grootste gedeel

te van de meetopstelling al gereed. 

Tijdens het eerste gedeelte van de metingen zijn een 

aantal instrumentatieproblemen opgetreden, die pas hal

verwege de metingenreeks allen opgelost waren. 

Tijdens het tweede gedeelte van de metingen is gebleken 

dat het natiënt-machine systeem in oscillatie kan komen. 

Daarom is begonnen met het maken van een computerprogram

ma, waarmee het gedrag van bet pati~nt-machine systeem 

kan worden f_';fc)Si.muloerd .• 

DP ePrste rr·sultaten, die hieruit voortgc>lwmen zij:!'l, 

worden besproken en geven 0orzaken a1t":, -~ü~ t""1t oscil

latie kunnen leiden. 
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I De ademhaling en de ademhalingsregulatie. 

I - I De ademhaling. 

Het menselijk lichaam verricht continu arbeid, in korte 

tijdspannes soms zeer veel. 

De energie, 0ie hiervoor nodig is, wordt verkregen door 

verbranding van eiwitten, vetten en koolhydraten. 

Hiervoor is zuurstof nodig (± 250 ml./min.) en hierbij 

wordt koolzuur gevormd(~ 200 ml./min.). 

Het mechanisme, dat de toevoer van de zuurstof en de 

afvoer van de koolzuur verzorgt, noemt men de ademhaling. 

Bij de weefsels wordt de geproduceerde koolzuur afgestaan 

aan het bloed en de zuurstof eruit opgenomen (inwendige 

ademhaling). 

In de longen wordt de zuurstof in het bloed opgenomen 

en de koolzuur eruit verwijderd (uitwendige ademhaling). 

Onder het begrip ademhaling wordt ook dikwijls de uit

wendige ademhaling verstaan, door ons ventilatie genoemd. 
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I - 2 De regulatie van de ventilatie. 

Omdat de vraag van het lichaam naar zuurstof en de pro

ductie van koolzuur niet altijd constant is, moet de 

ventilatie hieraan aangepast kunnen worden. 

Dit geschiedt door middel van de ademhalingsspieren. 

De grootte van de ventilatie wordt geregeld door het 

ademhalingscentrum in de hersenen. 

Dit stuurt zowel de in- als expiratie als functie van 

Pco , pH en Po • 
2 2 

Het centrum is het meest gevoelig voor Pco , die zowel 
2 

in de hersenen als door de chemoreceptoren in de grote 

arteriën wordt gemeten. 

We zullen ons verder beperken tot de regulatie van de 

ventilatie als functie van de arteriële 02 en co2 span-

ning. 

~en uitgebreidere beschrijving vindt men in lit. (I). 

In de literatuur vinden we meestal de ventilatie els 

functie van de alveolaire co2-spanning. 

Bij gezonde mensen geeft deze een goede benadering voor 

de arteri~le co2-spanning. 

T.Ji t. ( 2) geeft de volgende formule: 

S(PACO -B) 
2 

De waarde, waarnaar Paco geregeld wordt, is ongeveer 
2 

40 mm Hg. 

(I) 

We kunnen de gevoeligheid van de ventilatie voor zuurstof 

beschrijven door voor S uit formule (I) te nemen: 

S = D(I+A/(PAO -C)) 
2 

Dit is uitgezet in figuur I-I. 

( 2) 
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We kunnen formule I en 2 combineren tot: 
• 
Ve = D(I+A/(PAo

2 
-C))(PAco

2 
-B) (3) 

Lit~ (3) geeft voor de parameters de volgende waarden op: 

A = I? ± I2 Torr 

B = 38 + 3 Torr 

c = 32 + 8 Torr -
D = 4 + I.4 lit./ (min. Torr) 

Figuur I-2 uit lit. (4) geeft de ventilatie als functie 

van PAo voor verschillende PACO weer. 
2 2 

We zien dat bij normale PACO (± 40 mm Hg) de ventilatie 
2 

pas duidelijk verandert voor PAo < 60 mm Hg. 
2 



v) 
Q. 
l-

$0 

10 

'20 

10 
11> 

.. ; 0 

m3o-
r: 
0 

~ 
~ 201------+ 
> 

- 7 -

qo bo 
c ' 

( 

120 140 

Figuur I - 1 

uit lit. 3 

Figuur I - 2 

u _i_ t li t. 1+ 



- 8 -

I - 3 De longziekte emfyseem. 

De ademhaling kan op verschillende manieren gestoord 

worden. 

De storingen kunnen optreden in de ventilatie (bijv. 

astma en bronchitis), in de gasoverdracht tussen longen 

en bloed (bijv. longfibrose) of in de circulatie. 

We gaan nu wat nader in op de ziekte emfyseem. 

Emfyseem is een destructieve ziekte, die gekarakteriseerd 

wordt door het verc1wijnen van de alveolaire wande:1 en 

daarmede ook van de zich hierin bevindende vaten. 

De alveoli vloeien samen tot grotere holten, die zelfs 

zichtbaar kunnen worden op een thoraxfoto. 

Hoewel ze wisselend in intensiteit zijn, bevinden de 

afwijkingen zich meestal diffuus verspreid in heide lon-

gen. 

De veranderingen in de longstructuur resulteren in een 

duidelijke ongelijkmatige luchtflow en lucht~istrihutie 

en in een verlies van elastische weefsels. 

Emfyseom uit zich door kortademigheid, in een vroeg sta

dium bij }1et verrichten van arbeid, in een ernstiger 

stadium ook bij rust. 

Verder is er een toen.'::tme v:m de Ferste .Seconde Capaciteit, 

een vergroting van het Reserve Volume en het Functio

nele Reserve Volume e:r1 een vergroting van voc.rr~e.Y"'E.lijk 

de Expirrdnire luctt 1.rE::erstrmd.cn. 

Er is een ongelijkmatige verdeling in de ventilatie-per

fusie verhouding en dikwijls treedt er een drukverhoging 

op in de kleine circulatie, wat een vergroting van de 

rechterzijde van het hart tot gevolg heeft (cor pulmo-
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nale). 

Tenslotte treedt een verhoging op in de alveolaire en 

arteriële co2 spanning (hypercapnie) en een verlaging 

in de 02 spanning (hypoxie). 

Dit laatste geeft weer een verhoging in het aantal rode 

bloedcellen (polycythemia). 
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I - 4 De regulatie van de ventilatie bij emfysee~np"' t-Lënten. 

Emfyseempatiënten hebben door een slechte longfunctie 

een hoge arteriële Pco • 
2 

De gevoeligheid van het ademcentrum voor Pco is echter 
2 

verlrragd; de ventilatiP is lager dan vte op grond var" 

de hoge Pco zouden verwachten. 
2 

Het is niet bekend welke invloed dit op de 02 regulatie 

heeft. 

Door de hoge Pco kan de gevoeligheid van de ventilatie 
2 

voor Po veranderingen groter zijn; de kurve uit figuur 
2 

I-2 voor PACO ..... = 48.7 verschuift dan alleen in vertikale 
c:. 

richting. 
• 

Ook is het mogelijk dat Ve-P AO kurv(; in zijn geheel ver-
2 

anderd is. 

Bij het onderhavige onderzoek is bij een groep longpa-
• 

tiënten met een duidelijk emfyseelilk'1rakter de V8 -P AO 
2 

kurve geregistreerd. 

Hierbij is d.m.v. een regelsysteem PACO zo mogelijk 
2 

constant gehouden. 

Deze meting is ter vergelijking ook gedaan bi~ een kleine 

norma.a.lgroep. 
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II De meetopstelling en de meetprocedure. 

II - I De meetopstelling. 

Het hart van de opstelling bestaat uit een spirometer. 

~en spirometer wordt bij een longfunctieonderzoek ge

bruikt om het longvolume als functie van de tijd vast 

te leggen. 

Ze bestaat uit een beweegbare klok, wiens volumeveran

deringen op napier geregistreerd worden. 

Door middel van een verbindingsslang, waarop zich aan 

het einde een mondstuk bevindt, worden de luchtwegen 

van de .. oatiënt in verbinding gebracht met het klokvolume. 

Als nu de neus wordt afgesloten vormen het klokvolume 

en de luchtwegen samen een afgesloten systeem, zodat 

de volumeverandering van de longen gelijk is aan de vo

lumeverandering van de klok, op een correctiefactor 

na voor de temperatuur en de waterdampsaturatie. 

De temperatuur in de spirometer is ongeveer gelijk aan 

23° C, terwijl de temperatuur van de long op ongeveer 

37° C gesteld mag worden. 

l•'iguur II-I is een principeschets van de opstelling. 

No. I is de spirometerklok, wiens volumeveranderingen 

bij No. 16 geregistreerd worden. 

No. 22 is het mondstuk, waarmee de patiënt op het sys

teem wordt aangesloten. 

De blower (No.20J pompt continue de lucht rond in het 

systeem. 
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De capaciteit bedraagt ongeveer 200 liter;minuut. 

Via toevoerkraantje 8 kan aan het systeem zuurstof wor

den toegevoerd. 

De co2 -absorber van de spirometer (No.4) wordt niet 

gebruikt. 

Om de dode ruimte van het systeem te verkleinen is de 

absorber gevuld met een niet actief materiaal. 

In plaats hiervan wordt een regelbare co2 -absorber 

\No.IO,I4,I5) gebruikt. 

Deze bestaat uit een absorptiekamer, waarover een shunt 

is geplaatst, en een regelkraan. 

De stand van de regelkraan bepaalt welke fractie van 

de luchtstroom door de absorber gaat en dus de hoeveel

heid co2, die geabsorbeerd wordt. 

Aan de verbindingsbuis tussen systeem en pati3nt zit 

een aftakking voor de 02 -en co2 -bepaling. 

Van de luchtstroom in buis, dus van de in- en uitgeadem

de gassen, wordt via deze aftakking door pomp No.I9 

continue een gasstroom van 200 cc/min. gezogen. 
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II - 2 De o2-meting. 

De zuurstofmeting gebeurt met een 02 -elektrode. 

De zuurstof-elektrode, die bij de experimenten wordt 

gebruikt, is een door Kreuzer op basis van de Clark-

elektrode ontworpen elektrode -lit(7)-. 

De kathode bestaat uit een platina draad, ingelijmd 

in een buisje van polyvinylchloride, en is geleidend 

met de anode verbonden door een elektrolyt (fosfaatbuf-

fer, pH=9.I). 

De anode bestaat uit een zilveren hulsje, dat zowel 

kathode als elektrolyt omsluit. 

Het elektrolyt is van het te meten gasmengsel gescheiden 

door een teflonmembraan, 6 l"' dik, wat op zijn plaats 

gehouden wordt door een R.V.S.-ringetje. 

De elektrode werkt volgens het polaragrafische princine: 

als er een spanning wordt aangelegd tussen anode en ka-

thode gaat er door reductie van zuurstof aan de kathode 

een stroompje lopen. 

lef.uAJ- - - --- ----- --- -JelpAl------
7 POlAR06kAH CAUBRATioN LINE I 
6 % o,_ I 

97.~ 0/o I ------- ------ ---- ---·-
70.). Ofo j 

....... --.--~- ---· -----------

s 

___ '19_:_y_ ____ ---- ---

,_.,...-~-------, 
V o.~~v. : 

0 -r-· .,...t .. ......-=-:.·r~..::_ - -~-- -- .. - ---L. .. __,...___.__-L 
·O.J. -O.lj -06 ·0.8 ·10 -1-l -l.lj ).~.1 ~ Jó-7. <;l].l 

Figuur I I - 2 
1 

Vf'(V.) 9'o 01. 
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Figuur II-2 laat het verband zien tussen de stroom en 

de aangelegde polarisatiespanning biJ verschillende 

zuurstofconcentraties (polarogram). 

Daarnaast staat het verband tussen de stroom en de zuur-

stofconcentratie. 

Bij een geschikte polarisatiespanning is dit verband 

lineair. 

ue stabiliteit van de elektrode is een functie van het 

polaragram (polarisatiespanning en lengte van de pla

teau's) en ook van de temperatuur. 

Deze temperatuursafhankeliJkheid bedraagt ongeveer 3% 

per 0 e. 
Om temperatuursfluctuaties tegen te gaan is de elektrode 

geplaatst in een aluminium huis, waaron een temperatuur-

stabilisatie is aangebracht, en is het huis opgehangen 

in een persnex kuvet. 

De verwarming geschtedt met de dissipatiewarmte van 

twee transistoren, die gestuurd worden door een N.T.e. 
'remperatuursvariaties van het gas aan de tip van de 

elektrode, veroorzaakt door het temperatuureverschil 

tussen in- en uitgeademd gas, bedragen minder dan 

o.oo5 °e (lit.8J. 

In de loop van de experimenten is er gebruik gemaakt 

van vier verschillende elektrodes. 

Van twee elektrodes is de iJklijn bepaald (Figuur li-3). 

Van de twee andere elektrodes is alleen de nulstroom 

gemeten, dit is de stroom, die door de elektrode loopt 

als Po = o. 
2 
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Deze bedroeg IO \"A en 40 ~A. 

De stabiliteit van de ijkkurve van eenzelfde elektrode 

is volgens lit. (7) vrij goed • 

.t5ij herhaalde ijking van de elektrode vindt men afwijkin

gen tot een 0. 5% over 10 uur 1 I. 0% over een hele dag en 

2.0~ over meerdere dagen. 

Dit komt overeen met eigen ervaringen, voor zover het 

metingen betreft aan een constant gasmengsel i.c. de 

kamerlucht. 

Voor de stabiliteit van de elektrodes tijdens de metingen 

zie hfst. III. 

Voor de responsietijd van de elektrode vinden we in 

lit. (8) O.I tot 0.2 sec. voor 95'/o van de signaalgrootte 

en in lit. (7J 0.20 sec. voor 95% en 0.31 sec. voor 99% 

van de signaalgrootte. 

Bij eigen metingen bleek, dat de responsietijd van dezelf

de elektrode bij verschillende metingen nogal vari~erde. 

Er traden verschillen op tot ongeveer 10%. 

Dit vrerd waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat 

het bij het vervangen van de buffervloeistof niet al

tijd even nauwkeurig gelukte te vermijden, dat er kleine 

luchtbelletjes in de buffervloeistof bleven hangen. 

Deze belletjes waren dan echter zelfs met een loep niet 

te onderscheiden. 

De beste resnonsietijd die gevonden werd, was 90% in 

n.20 en 95% in 0.33 sec. 
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Figuur II - 3 
V 10 

t;/8 

8 

00 S' IO IS' 1.0 l~% 
~ 

Po'l 

l'l G.tb d:r. e.er..k 

V r .. ~\.. \~ Y\ E\e.~ tro!e y /J.~ 

1. 

0~--------~--------~--------~--------~---------+-- 0 
o 10 t) 'l.o ~S' Ïo 

Po1. 
~ 



- I8 -

II - 3 De verwerking van het Po -signaal. 
2 

Eerst wordt het stroomsignaal van de elektrode omgezet 

in een spanningssignaal. 

Aan dit signaal wordt een regelbare negatieve snan:1ing 

toegevoegd en vervolgens versterkt. 

De grootte van de versterking kan men instellen. 

Met behuln van deze twee instelmogelijkheden wordt de 

elektrode geijkt (zie meetprocedure). 

Het P0 -signaal geeft de P0 spanning in de in- en 
2 2 

uitgeademde lucht weer en variäert tussen deze twee 

spanningen, P0 van de ingeademde lucht: 
2 

laagste waarde van de uitgeademde lucht: 

ratoir: Peo • 
2 

P. 0 en de 
l 2 

P0 eindexni-
2 

Deze uiterste waarden van P
02

, Pi
02 

en Pe
02

, worden 

bij iedere ademhaling bepaald en vastgehouden, zodat 

we continu de beschikking hebben over deze signalen. 
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II - h De P CO meting en de P eCO regeling. 
2 2 

De co
2
-concentratie wordt met een eaunograaf gemeten. 

Het meetprincipe berust OP de absorptie van infrarood-

straling door niet-elementaire gassen, zoals co2, co, 

CH4, ether, chloroform en waterdamP. 

Naast co 2 is van deze gassen alleen waterdamp in een 

redelijke hoeveelheid aanwezig. 

Deze waterdamp wordt v66r de meetkamer door een droger 

geabsorbeerd. 

Een meer uitgebreide beschrijving geeft lit. (6). 

Het Pco signaal gaat naar een versterker. 
2 

Deze heeft een nulpuntsinstelling en een regelbare ver-

sterking, waarmee de ijking kan geschieden. 

Tevens wordt bij iedere ademhaling de maximale waarde 

van ~CO bepaald, deze is gelijk aan Pco eindexpira-
2 2 

toir, en dit signaal wordt vergeleken met een instel-

baar signaal PeCO gewenst. 
2 

Het verschilsignaal van deze twee stuurt een metertje, 

dat de regelkraan in de co2 absorber bedient. 

Het is een integrerende regeling. 
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• 
li - 5 De Ve -computer. 

De klok van de spirometer is via een koord verbonden 

met de pen van de spirograaf, zodat de bewegingen van 

de klok in de tijd op nanier geregistreerd worden (het 

spirogram). 

Dit koord loopt over een wiel, dat on de as van een 

Potentiometer gemonteerd is. 

Deze potentiometer is opgenomen in een elektronische 
• 

schakeling van de Ve -computer. 

Deze geeft twee signalen af. 

Een signaal is evenredig met de stand van de klok en 

geeft dus het anirogram weer, het andere signaal is even-

redig met de differentiaal hiervan en geeft het aantal 

liters weer dat per minuut wordt uitgeademd. 
• 

Dit noemen we het exniratoire ademminuutvolume: Ve. 
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II - 6 De registrati.e. 

Op een 8-kanaalsrecorder worden de volgenrte signalen 

als functie van de tijd geregistreerd: 

• 
3 ve ademminuutvolume liter/minuut 

l+ P.o Po in spiratoir mm Hg 
l 2 2 

s p Po eind-expiratoir m•IJ Hg eo2 2 
6 Po mm Hg 

2 
7 spirogram liter 

8 Pco mm Hg 
2 

Tegelijkertijd wordt op een x-Y record~r geregistreerd: 

x 
y p 

e0 2 

liter/minuut 

mm Hg 

dus het ademminuutvolume ~ls functie van de eind-expi-

ratoire zuurstofspanning. 
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li - 7 De meetprocedure. 

Tabel TI-~- geeft een chronologisch overzicht van de 

procedure bij de metingen. 

~erst wordt de zuurstofelektrode gereed gemaakt. 

De buffervloeistof van de elektrode raakt na een be-paal

de meettijd uitgeput en moet dan vervangen 1Norden. 

omdat de elektrode ook de neiging tot uitdrogen vertoont 

-er wordt aan een gas gemeten- en er tussen de verschil

lende metingen meestal een tijdsverschil van een week 

ligt, wordt de elektrode voor iedere ~eting met nieuwe 

buffervloeistof gevuld en na iedere meting schoongemaakt 

en droog opgeborgen. 

Het vullen van de elektrode moet zeer zorgvuldig gebeu

ren, omdat gasbelletjes, zelfs die met het oog nauwe

lijks of niet zichtbaar zijn, de elektrode instabiel 

maken. 

Omdat de elektrode na een insteltijd van ongeveer twee 

uur pas stabiel is en gebleken is, dat de kans op insta

biliteiten door het outreden van belletjes groot is, 

wordt de elektrode ongeveer drie tot vier uur voor het 

begintij~stip van iedere meting gereed gemaakt. 

ongeveer §ên uur voor de meting worden de zuurstofelek

trode en de co2 kapnograaf geijkt met behulp van twee 

gasmen{~sels. 
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Met het ene gasmengsel (IOO% stikstof) worden de punten 

J:J0 =0 mm Hg 
2 

en Pco =0% ingesteld en met het andere gas-
2 

mengsel de punten Po =160 mm Hg en Pco =6.4% ingesteld. 
2 2 

Deze ijking wordt vlak voor de meting herhaald ter con-

trole. 

Voor de meting worden van de patiänt de bloedgaswaarden 

bepaald. 

Vervolgens worden de elektrodes van de E.C.u. apnara-

tuur bevestigd. 

De pati~nt wordt via een mondstuk OP het systeem aange

sloten en de neus wordt m.b.v. een neusklem afgesloten. 

Kraan I3 staat nog in stand B, zodat de Patiënt op de 

buitenlucht ademt. 

De P0 en Pco van de in- en uitgeademde lucht 'Vorden 
2 2 

nu al wel geregistreerd. 

Dan wordt de nati~nt gedurende enige minuten op het 

systeem aangesloten (kraan I3 in stand A). 

Nu pas is de regelkring van de C02 regeling gesloten. 

De regelkraan wordt in een zodanige stand gezet, dat 

de PGO in de ingeademde lucht ongeveer O.I-0.2 mm Hg 
2 

bedraagt. 

Deze waarde mag niet te hoog zijn, omdat ze zo goed 

mogelijk moet a~nsluiten bij PiC0
2

, voordat de natiënt 

on het systeem wordt aangesloten. 

Ze moet echter wel duidelijk van nul verschillen, omdat 

de regelkraan in het begingebied een dood stuk heeft, 

dat bij het inregelen e--n tijdsvertraging veroorzaakt, 

hetgeen instabiliteiten in de hand werkt (zie hfst.V). 
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Tevens dient deze insteltijd om de pati~nt aan het on-

derzoek te laten wennen. 

t<;en bP-wuste verandering van de ven ti la tie (dus bui ten 

het fysiologische regelsysteem van P0 , Pco en pH om) 
2 2 

geeft een verstoring VAn het regelsysteem. 

Deze verstoringen moeten zo veel mogelijk vermeden war-

den, omdat het regelsysteem niet altijd stabiel is en 

de regeling erg gevoelig is voor een Pco verandering. 
2 

Ook wordt tijdens de insteltijd de gewenste waarde voor 

Peco
2 

ingesteld. 

Deze wordt gelijkgesteld aan de waarde van PeCO op 
2 

dat moment. 

Dit kan zeer nauwkeurig geschieden door er voor te zorgen, 

dat het metertje, dat de regelkraan bedient, stilstaat, 

dan is immers het verschilsignaal tussen Peco 
2 

en P -eco2 
gewenst gelijk aan nul. 

Hierna ademt de nati~nt weer enige tijd aan kamerlucht. 

Vervolgens begint het eigenlijke onderzoek: de regis-

tratie van de responskurve. 

De nati~nt wordt weer op het systeem aangesloten en door-

dat hij uit een afgesloten systeem zuurstof verbruikt, 

neemt in dit systeem langzaam de zuurstofspanning af. 

On de achtkanaalsrecorder worden de verschillende va-

riahelen als functie van de tijd opgenomen en op de 

XY-recorder wordt de resnonskurve gere~istreerd. 

Om de minuut worden verder de bloeddruk opgenomen en 

genoteerd evenals de hartfrequentie, eventuele bijzon-

derheden van het E.C.G., de tijd en P no. 
e'J 2 

Deze laatste om de correlatie te leggen met de gegevens 
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van de achtkanaalsrecorder. 

~veneens wordt op enige momenten het ~.e.G. opgenomen. 

De P
0 

in het systeem (=P. 0 ) daalt geleidelijk (de snel-
2 1. 2 

heid waarmee dez~ daalt is afhankelijk van de zuurstof-

consumptie, het beginvolume en de zuurstofbuffercanaci-

teit van het bloed) en P90 daalt ongeveer met gelijke 
2 

tred. 

Als P
90 

in de buurt van het punt komt, waarbij de hel-
2 

ling van de responskurve sterk toeneemt, zal het adem-

minuutvolume plotseling vrij snel gaan stijgen. 

Op dat moment worden de bloedmonsters genomen voor de 

bloedgasbepaling. 

Vervolgens wordt via kraan 8 zuivere zuurstof in het 

systeem gebracht; r.o liter;minuut. 

Hierdoor gaan Pi
02 

en P
902 

weer stijgen en als deze 

weer op hun uitgangswaarden zijn, wordt de natiënt op 

kamerlucht aangesloten en de registraties gestopt. 

Het onderzoek is afgelopen. 

De natiënt wordt gevraagd naar zijn ervaringen tijdens 

het onderzoek en tenslotte worden de bloedgassen weer 

bepaald. 
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Tabel II - 4 

Tijd (bij benadering) 

uur 

0.00 gereed maken van de zuurstofelektrode 

3.00 ijking van de zuurstofelektrode en de co2 cap

nograaf 

3.30 bepaling bloedgaswaarden (voor) 

bevestiging E.C.G. elektrodes 

4.IO 

4. _30 

4.3I 

l+e)5 

inregelen: instellen van Pco gewenst en ST0 

2 
meting en registratie van de resnonskurve 

• 
bij de topwaarde van Ve: bepaling bloedgaswaarden 

toevoeren van zuurstof in het systeem 

einde van de meting 

benaling bloedgaswaarden 
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III De bloedgasanalyse. 

lii - I Inleiding. 

De bloedgasbenalingen op de Klokkenberg geschieden met 

behulp van Hadiometerapnaratuur. 

De pH en P0 metingen zijn rechtstreekse metingen met 
2 

elektrodes. 

De Pco meting is een indirecte meting volgens de Astrup-
2 

methode. 

Alvorens op de Y!Jetingen in te gaan behandelen we eerst 

het 02 en co2 transport door het bloed en het zuur-base 

evenwicht in het bloed. 
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III - 2 Het zuurstoftransport door het bloed. 

Het zuurstoftransport door het bloed geschiedt in hoofd-

zaak via hinding van zuurstof aan haemoglobine. 

De haemoglobineconcentratie in normaal bloed is ongeveEr 

I5 gram/IOO ml. 

Een gram h."l.emoe;lobine kan maximaal I.3LJ. ml. 02 binden, 

zodat IOO ml. bloed 20.I ml. 02 bevat, die gebonden 

is aan haemoglobine, als deze voor IOO% gesatureerd is. 

De saturatiegraad is een functie van de 02 spanning en 

kan worden nfgelezen uit de saturatiekurve (figuur III-I). 

In deze figuur zien we ook het effect van de pH en de 

temperatuur op de ligging van de saturatiekurve. 

Verder is eon klein gedeelte van de zu"'.lrstof in het bloed 

in opgeloste vorm aanwezig: 0.003I ml. 02/IOO ml. bloed 

per mm Hg. 

EFFECT OF pH 

20 IlO 60 80 
p~ ~" Mil'\ H9 

Figuur III - 1 De o2-saturatiekurve 
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III - 3 Het koolzuurtransport in het bloed. 

Slechts een klein gedeelte van de co2 is in het bloed 

fysisch opgelost. 

Het grootste gedeelte van de co2 heeft gereageerd met 

water tot bicarbonaat volgens: 

(I) 

Uit dit evenwicht en de waarden van de evenwichtscon-

stanten kunnen we de Henderson-Hasselbalch vergelijking 

afleiden: 

pH= 6.IO+log ( [Hco3-] /a.Pc02 ) (2) 

Hierin is a de oplosbaarheidconstante voor C02 in water: 

a = 0.0306 mmol/liter per mm Hg. 

De verdeling van de verschillende verschijningsvormen 

waarmee C02 in (veneus) bloed aanwezig is, zien we in 

figuur III-2. 

Een groot gedeelte van het C02-transport geschiedt in 

de vorm van HC03 • 

Belangrijk hierbij is, dat een groot gedeelte van de 

in het plasma aanwezige HC03- in de rode cel gevormd is. 

In de cel is namelijk het enzym carbo-anhydrase aanwezig. 

Vanwege dit enzym zijn de reatiesnelheden van evenwicht (I) 

ongeveer 200 maal groter dan in plasma, wanneer het weef-

sel COz aan het bloed afstaat. 

Een kleiner gedeelte van het aanwezige C02 is gebonden 

aa.n plasmaeiwitten en haemoglobine. 
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' 
',''Opgelost 

' ' ' . Carbamlno-co2 vorming met 

plasma eiwitten. 

----Hydratie, H+ gebufferd door 

plasma eiwitten • 

........... 
~~~~~~~~~',''Opgelost • 

...... , 
'vorming van carbamino-Hb 

~~~~~~~-4~ 
----Hydratie, H+ gebufferd door Hb 

Figuur III - 2 

Verdeling van de verschijningsvormen 

van co2 in (veneus) bloed. 
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III - 4 Buffersystemen. 

O"()lossing, ond."'\nks toevocGi·ng van zuur of base, n?,gen:)eg 

constant te houden. 

De pH van het bloed in zeer nauw gebied vari~ren, 

de uiterste erenzon e:n 7.8. 

Bij pH=7. 0 ontstaat er een C0'"!1a, bij '\lH:-:7. 8 een tetanie 

( V p r1.r Y' "' rr "Y' ·i n g ) ,_. . ~ .(;,.. ..... ( {.~ _J. ) ~i... • • 

De normaalwaarde va11 ]î ,,t bloeè. schommelt tusse~ 7. 35 

In het bloed zijn verschill.ende buffersyste~en aanTiezig. 

De voornaamste zijn: 

haemof",lobine 

plasmaproteïnen 

koolzuur-bicarbonaat 

HHb < > H+ + Rb

HProt F===i H+ + Prot

H2co3 +===t H,._ + HC03-

( 5) 

(4) 

( 5) 

Bij toevoeging vnn een zuur verlopen bovenstaande rc<?cti?s 

naar links. 

De buffersyste'11en konen ook in actie bij het onttrt?kken 

en toevoegen van co2 aan het bloed. 

Dit gebeurt respectievelijk in de long en in de weefsels. 

Toevoeging van co2 maakt het bloed zuur (vorming V"'~" 

carbonzuur), reactie 5 verloopt naar rechts. 

De gevormrto H+ ionen w~rden ~o~r de andere buffers op-

,sevanr;er1. 

Aan de rtrie bovenstac:.nde ··.rt)l~c;elijkin::Jn kunnen we ook 

zien, dot de· totale bo0.VPelheid nn-iore11 vr,_n (~•"' br~f ;·,_,r--

riaties. 
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Als bijv. door toevoeging van co2 vergelijking 5 nae.r 

rechts verloopt, wordt er een even grote hoeveelheid 

H+ als HC03- ionen gevormd bijv. van beide I meq. 

De concentratie van de H+ ionen is ongeveer gelijk aan 

Io-4 meq./lit. en verandert slechts weinig. 

De twee andere buffers zullen dus I meq./lit. H+ ionen 

moeten wegvangen en daarbij verdwijnt een concentratie 

Hb- + Prot- ionen van I meq./lit. 

Hieruit volgt dat firb-] +[Prot-] + [Hco3-) constant is. 

Deze grootheid noemt men Buffer-base en wordt uitgedrukt 

in meq./lit. 



- 33 -

III - 5 Het Davanport nomogram. 

Fig1mr ITI-3 genft bufferlijnen ~'ro-::-:- van een z.g. waterig 

bicarbonaatsysteem. 

Dit is water,waarin ongeveer 25 meq. natriumbicarbonaat 

per liter is opgelost en dat in even-Nicht is met t~·J.:.::> 

met een bepaalde co2 spanning. 

We gaan uit van het normaal punt 

~co3 -] =24.5 meq./lit. en pH=7.4. 

A: PCO :40 mm Hg, 
2 

Als nu de co2 spanning toeneemt tot 80 mm Hg, verschuift 

het punt over de bufferlijn naar punt D en bij afname 

van de co2 spanning tot 20 mm Hg verschuift het naar 

punt c. 

Bij ieder gevormd Hco3- ion ontstaat ook een H+ ion (verg.I). 

Binnen de toegestane pH-variaties zal do Hco
3

- concen-

tratie nauwel.tjks veranderen; de bufferlijn verloopt 

horizontaal. 

Als we nu, weer uitgaande van het normaal.punt, aan het 

systeem base of zuur toevoegen, gaat het [Hco
3 
j , pH 

punt verlopen langs de isobaar Pco =40 mm Hg. 
2 

Evenzo gaan er door de punten C en D de isobaren van 

20 en 80 mm Hg. 

In figuur III-4 is hetzelfde diagram voor bloed weer-

gegeven. 

Onder invloed van de in het bloed aanwezige buffers 

(haemoglobine en prote!nen) verloopt de bufferlijn hier 

steiler. 

Bij ~enzel:de hoeveelheid toegevoegd zuur is de pH 

verandPring door dP extra buffering kleiner. 

De stetlheid van ~e bufferlijn varieert met het hae-

rnaglobinegehalte in het bloed. 
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I I I I I 

~co;] 1S 

1!\ f:9_/lit 

I : 1 : I I ---:----:--- ---:- ---r---:---; r'iguur III-3 
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10 ---r----r---ï-- --:---,---.----ï---,----1 
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OL---~ I 

7.0 7.1 

~0 

fÇ 

[Hco~J 
l1l ECf I fi.{_IO 

\-\et 

I 
I 

- - _, __ - - -I_ - - - l - - - .J - - -
I I I 

I I 1 ' 
~~0---~7~.~--~*---~~~~--~~--~----~--~--~7·9 

---~ 
PH. ~e.{ 

Figuur III-4 



- 35 -

In dezelfde figuur is een volgende nieuwe groothcdë 

af tE: Jezen n::,'nE;ll·J·k. l1u··t E'"'"'e PX""'s~ (BE,) ~- - - .;u.v ,- .· \., :, u 0 0 0 

Deze is rr·d<:O T'inieorri :ol G l'i: t c u ~rr:.::·. n hoeveelheid 

zuur in ~cq./lit., die nodig is om het gegAven bloeJ-

monster een pH van 7 ·'~ te geven bij een Pco van 40 mm Hg. 
2 

Beschouwen we een bloedmonster gerepresenteerd door 

punt A en een ander door punt A'. 

Bij overgang van A' naar A blijft de pH constant. 

In de bovenstaande vergelijkingen 3 en 4 zal, als de 

pH constant is, het evenwicht niet verschoven zijn. 

De enige buffer, die de toegevoegde H+ ionen kan hebben 

opgevangen, is de koolzuur-bicarbonaat buff'er. 

Omdat de pH constant is gebleven, zal voor ieder toege

voegd H+ ion een Hco
3

- ion verdwenen zijn. 

De afname van (HC03 -1 zal gelijk zijn aan [n+) toege

voegd ~ Base-excess. 

In figuur III-4 is de erootte van B.E. dus gelijk aan 

de lengte van AA'. 

De overg::mg van A' naar A is niet oen zuiver metabole 

verandering, maar een combinatie van et•n metabole (van 

A' naar B) en een respiratoire (van B naar A) verandering. 

In het Davenport-diagram kunnen we gemakkelijk de ros-

piratoire en metabole veranderingen afzonderlijk onder-

scheiden. 

Als er in het bloed door een bepaalde omstandigheid 

een metabole alknlose onlstnat, kan deze door een ras-

piratoire acidose (verlaging ademminuutvolume) gecom

penseerd worden. 
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Dit wordt weergegeven door punt F in figuur III-5. 

In deze figuur staan allE; verschillend8 mogelijkheden 

weergegeven. 

---- ----- ---- --- -- --- _, 

IS 

DAVENPORT NOMOGRAM 

A: normaal punt 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

B: niet-gecompenseerde respiratoire alkalose 

C: niet-gecompenseerde respiratoire acidose 

D: niet-gecompenseerde metabole alkalose 

E: metabole + respiratoircó alkalost) 

F: metabole alkalose + respiratoir,~ :,ci~looe 

G: niet-gecompenseerde metabole acidose 

H: metabole acidose + respiratoire alkalose 

I: metabole + respiratoire acidose 

Fig.III-5 
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III - 6 De bloedgasbepalingcn. 

Zoals ge~egd worden bij dP bloedgasbe-palingen dE pH 

en de P0 rechtstreeks ge'noten m.b.v. elektrodes. 
2 

De Pco
2 

wordt bep~ald door ~iddel van drie pH ~etingen, 

die worden uitgezet in het Siggasrc1-Andersen norr.ograrr.. 

Alvorens deze bepaling toe te licht0n élan de hanci van 

twee voorbeelden, gaan we eerst wat v•::rr::cr in 0') :r,.::: t 

Siggaard-Andersen nomogram en diens relatie r~et l:.et 

navenport nomogram. 

In het Siggaard-Andersen nomogram wordt log Pco uit-
2 

gezet tegen de pH. 

Met de vcrgelijking van Henderson-Hasselbalch 

pH= pk+log [HC03J -log Pco~ -log a 
L 

zien we, dat de iso-metabole bufferlijn uit het Daven-

port nomogram van Fig.III-3 ook hier een rechte lijn is, 

immers prco3 -1 = constant. 

Deze 1 i jnen van constante {Hco3 -1 maken een hoek van 

met de pH-as. 

Als we de iso-metabole bufferlijn van het ~loed (figuur 

III-4) eveneens als een rechte beschouweh (dit geldt 

bij bc~rwcl F·ring), dan kunnen we bekijken af ook deze een 

rechte blijft in het Siggaard-Andersen nomogram. 

Daartoe zetten we de punten A, C en D uit in dit no~o-

gram (figuur III-7). 

Deze punten vinden we als snijpunt van de lijnen Hco3- = 

constant (streeplijnen) met de lijnen van constante pH. 

We zien dat deze punten niPt op een rechte liggen. 

Bij het gebruik van het nomogram·voor de Pco bepaling 
2 

wordt echter aangenomen, Jat dPze lijn wel recht is. 
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We weten in ieder geval dat de bufferkromme tuss~n 

de lijnen CD en C'D' ligt, zonat WP r1an een fout wJ-:t::n 

van I tot 2 mm Hg. 

Bij een zuiver respiratoire verandering verschuift dus 

het log Pc
02

,pH punt over een (bij benadering) rechte 

lijn in het nomogram. 

De helling van deze lijn variëert met de Rb-concentratie. 

Deze concentratie kunnen we aflezen onder aan de Buffer-

Base schaal. 

Deze Rb-schaal geldt voor lijnen, die door hf,t normaal 

punt gaan. 

Verder is hierbij aangenomen, dat de concentratio van 

de andere buffereiwitten e0n constante waarde heeft 

nl. 4I.5 meq./lit. 

In het algemeen ondPrgaat het bloed in de longen alleen 

een respiratoire verandering. 

Het veneuze en het artori8le punt zullen dan in het 

diagram op dezelfde lijn liggen. 

Bij een groot saturatieverschil treedt echter wel een 

verschil in Base-excPss op. 

Dit wordt veroorzaakt door het verschil in ligging 

van de bufferkromme vnn Hb en Hb02• 

Het gesatureerde Hb02 is wat zuurder dan het niet [,e

satureerde Hb. 

Dit B.E. verschil is ter grootte van 0.3. [H~ .(IOO-sa

turatie)/100. 

Aan de hand van twee voorbeelden zullen ·.·•e nu de l.üoeè-

gasbepalingen en de berekening van verschillende sr1~t-

heden m.b.v. het Siggaard-Andersen ·:liagra'1 br.;kijk.0n 

(Figuur III-6), 
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Voor de bepaling zijn minimaal drie monsters van het-

zelfde bloed nodig. 

Van één monster wordt de çJduele P0 en pH (90. 9 en 
2 

7.3IO) bepaald. 

De twee andere monsters worden, gedurende enige tijd, 

geiquilibreerd met gassen met een hoge Po en met 8en 
2 

respectievelijk hoge (60.8 mm Hg) en lage (28.9 ~rn Hg) 

Pco • 2 
Van deze twee monsters wordt vervolgens de ~)B b~·o.-,_· ld. 

Deze zijn in het voorbeeld resp. 7.2IO en 7.4IO. 

We weten nu, dat op de lijn door de twee gevon~e~ (Pco , 
2 

pH) punten ook het punt ligt, dat het act'lelc rr.onster 

vver?rp;or: ft. 

Hiervan is de pH 7.3IO, zodat de actuele Pco 1+2 mm Hg is. 
2 

Op het snijpunt van de gevonden lijn met de verschil-

lende schalen kunnen we de Buffer Base, het Base Excess 

en de plasma bicarbonaat concentratie aflezen (zie on

der results). 

De actuele bicarbonaatconcqntratie lezen we af door 

vanuit het actuele punt een lijn onder -45° met de 

pH-as te trekken. 

Op het sniJpunt van deze liJn met de pla:::nna bicrtrbo-

naatschaal lezen we dan het aktuele bicarbonaat af. 

Uit bijv. een nomogram kunnen we bij de berekend0 waar

de van P0 , pH en B.E. de zuurstofsaturatie uitrekenen. 
2 

Deze is dan 97.5%. 

Bij bovemstaRnde berekening is er geen rekening gehou-

den met het fej_t.' dat bij ertuilibratie met de co2-e;as

sen het hloed volledig met zuurstof verz.q_digd wordt. 
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In dit geval veroorzaakt dit slechts ePn verschil van 

O.I meq./lit. in het B,E •• 

In het algemeen wordt deze correctie daarom niet toege-

past bij een saturatie , 90%. 

Dit geldt voor de meeste artori~le en capillaire (oor 

of vinger) bepalingen, 

Bij veneus bloed veroorzaakt het niet corrigeren u:hte::r' 

aanzi~nlijke fouten. 

Stel dat we bij een VPneus monster dezelfde actuele 

pH (7.3IO) en dezelfde pH na equilibratie (7.2IO en 

7.4IO) hebben gemeten. 

Nu is de zuurstofsaturatie echter 60%. 

De correctieterm voor het B.E. is dan I.8 meq/lit. 

De werkelijke bloedgaslijn ligt evf.mwijdj_g aan de oor

spronkelijke lijn en snijdt de B.E. schaal in -3.2 meq/lit. 

Met deze lijn berekenen we dan de Pco en het actuele 
2 

bicarbonaat (46.8 en 23.0). 



Patient's name: 

I ~ 

Figutir- !~I~· 
' 

- .... , .. -·' .. j . 

Barometric 
pressure 

I 
:-···:· 

···- 't 

. I 

- 4I -

I I : 
· (zie ·tekst)· 

! 

I, 

~ ., 
i 
1 

i----·----- ·•··---- ... 
I 
I' 
! 

• j 

! 
. I 

I 

mm Hg 

i 
I 

I 
t • 

. i 

. - l: 
j i 

L 
I 

co1 CyJinderNo1: 8.53 % 

I 
j 

r·· 
'. 
l 
! 

. ~ .. ~ 1 -~ 

: l i 

; . 
---~-- --~~ - .. 

. ! . 

:i 
I. 

i 
-··I 

I . 'I' 
! 

. • i . 

. vet~ o-s -· "<l-ee; h"l·~~Pt'l' 
f :--
1 

I 

' . " ' i i . ' 
"!"~l'l~l'ice.ft . i . ···-· .. ' . 

..; v.e..o.~~ · dr.-~eqoá ·-..~R.f:r:J. 
i 

. i 

rD~~t; ----·-·_r-~-~-:-~-~-N-~_-.,-__ -_-_--__ ~ pe=~ntage Cylinder No~~--'!.:. 0$" ~~-1-------l'-----.,-----+-----~::.....:------~ 
co1 Cylinder No 1: 6o.Bmm Hy Dato: 

Ó jlAI11A1 

::;. •tuur of Sampltng: pre\SUir. Cylinder No 1.)8.gmm l-Ig 
"' ---- --------------+------~------...:!:......-~------L----L-_;__:._a..::. 
(J't. Remarks: Hemoglobm: 1'5" g/100 mi .. 
-o 

8L--------------~o_•_Y_9•_n_s_•t_u_r•-ti-on_:~r9~7~·~5~-=~P•_rc_•_nt-L-------nr--~-~~_;_--~-~~~---~--_J 
<6o.oJ Po?.: go.g """' H~. { ":36.o '"""' H<j) 

Relert-nces S~<;J<;IUrd Andenen. 0 and Engel. K Scaod ]. ~!In. Lab.lnven.12. 177,1960 h;doonu•Jter RepTint AS7 

Soggutd-Andenen. 0. S(ind J Cl•n Lotb lnveu 14 598,1962. Rad•omtter Repr.nt AS!& 

De waarden uit het tweede voorbeeld (veneus) staan tussen haakjes. 



~ 
~ 

" ." 
0 
u 

pH 6.9 

Patient's name: 

Dept: 

Date: 

Hour of Sampling: 

Remarks: 

! 

7.0 

I Sample No.: 

' I-

I 

. L 

l 
i-

I 

7.1 

Barametrie 
pressure 

C02 

percentage 

C02 
part i al 

pressure 

Hemoglob1n: 

~-

1 

l-20 

f21 
\ 
I 

Cy.linder No 1 : 

Cylinder No 2: 

Cylinder No 1 : 

Cylinder No 2: 

Oxygen Saturation: 

- 42 

i 
! 

1,. . 

mm Hg 

% 

% 

mm Hg 

mm Hg 

g/100 mi 

percent 

t--· 
:I 

1 ~ f 
. '1--:- :---:-:-- :· - ~; --<-··--:-

I '• 

' I-

! 

-- ··--------- ~----------r- ____________ ,__ ______ .. __ _ 
. -· --. ' ,. - i - - - - - -- - - - -

.... ,_,_ 1 -i 

I 
.. -.. t ::: - --

·---

--1 ·--- - ---!~-

·-·--. ·-· ·--· i-- ____ ,,.-. 
I 

t 

7.6 

REA OI NGS RESULTS 

Befare Actual Pco2 mm Hg 
Actual pH: 

equllibration Base Excess meq/1 blood 

Alter high Pco2 I pH: Buffer Base meq/1 blood 

equilibration I pH: 
Pluma Bicarb. low Pco2 
at Pto.-40 mm Hg meq/1 plasma 

Readings made by: Actual Bicarb. meq/1 plasma 

Signature: Total C02 meq/1 plasma 
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IV De metingen. 

IV - I Inleiding. 

Zoals vermeld is het doel van het onderzoek de bepa-
• 

ling van de Ve - P8 02 kurve bij constante Peco • 
2 

De meest gebruikelizj,ke methode hiervoor is de statio-

naire methode (figuur I-3): bij een vaste waarde van 

Peo -en Peco wordt het expiratoire ademminuutvolume 
2 2 

bepaald. 

Dit gebeurt dan bij verschillende combinaties van Peo 
2 

en peCO • 
2 

Hierbij is een groot aqntal metingen nodig om een 

betrouwbare schaal van kurves te krijgen. 

Wij hebben gekozen voor eon quasi-stationaire methode • 
• 

Bij een persoon wordt Ve bij 

treerd, terwijl een regeling 

afnemende Peo 
2 

Peco
2 

constant 

ge re gis-

houdt. 

We zijn er echter (nog) niet in geslaagd steeds een 

goed met de literatuur overeenstemmende kurve t~ krijgen. 

Dit werd enerzijds veroorzaakt door instrumentat:Le-

problemen, die ons vooral in het begin parten speelden. 

Anderzijds vverd d t vuroorzauht door de meetmeth0d2 

zelf. 

Zo is gebleken, dat het pati~nt-machinesysteem in 

oscillqtie kan komen. 

Dit hoofdstuk rap~orteert eerst de meetresultaten 

en bespreekt vorvolgehs de instrumentatieproblemen 

en de afwijkingen in de kurves t.g.v. de gevolgde 

meetmetbode. 
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Op de principi~le systeeminstabilitsiten komen we 

in hoofdza,k terug in hoofdstuk V. 

Tenslot te vordt n3.der i.ngegaan op de 'Ü tkomsten van_ 

de bloed~asbepalingen. 
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IV - 2 De meetresultaten. 

De meetresultaten, waar we bij de meeste metingen 

over beschikken, bestaan uit: 
• 

- de Ve-Peo kurve 
2 

- de continue registratie op de achtkanaalsrecorder 
• 

van Ve, Pio , Peo , Po , Pco en het spirogram. 
2 2 2 2 

het spirogram (figuur II-I, No I6). 

- de bloedgaswaarden (capillair uit het oor en veneus 

uit de arm) v66r, tijdens en na de meting. 

- Verder werd om de minuut de bloeddruk en de hart

frequentie genoteerd. 

Omdat tijdens de ef)rste metingen de achtkanaalsrecorder 

nog niet werd gebruikt (zie de voorlaatste kolom 

bijlage I), werden toen om de minuut ook nog de waar

den van de volgende grootheden genoteerd: 
• 

Pio ' Peo ' piCO ' Peco ' Ve• 2 2 2 2 
- tijdens de laatste metingen werd op enkele momenten 

ook het E.C.G. geregistreerd. 

Bijlage I geeft van alle metingen een overzicht van 

enige van deze meetresultaten. 

De metingen zijn gedaan bij een groep patiënten en 

bij een (kleine) normaalgroep. 

De metingen van deze laatste hebben een romeins cij-

fer als nummer. 

In de eerste tien kolommen staan de gemeten expiratoire 

02- en C02- spanningen en verschillende waarden van 

oe bloedgasmetingen. 
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Hier gaan we in IV-7 nader op in. 
• 

Om een indruk te geven van de gemeten Ve-Peo kurves 
2 

staan in de volgende twee kolommen twee uit deze kur-

ves berekende grootheden gegeven. 

On de eerste plaats het quotiënt van het maximale 

ademminuutvolume en het ademminuutvolume in rust, 
• 

als tweede de helling van de kurve in het punt Ve= 

maximaal. 

In de volgende kolom staat aangegeven of de achtka-

naals-recorder werd gebruikt en in de laatste kolom 

staat een "beoordeling" van de kurve op bruikbaarheid 

bij vergelijking met de theoretische kurve en met de 

andere kurven. 

De symbolen hebben de volgende betekenis: 

+ : goed tot redelijk bruikbaar 

0 matig bruikbaar 

niet bruikbaar 

Bijlage 3 geeft enkele van de gemeten kurven. 

Het is duidelijk dat in het merendeel van de metingen 

niet de gewenste kurve werd verkregen. 

Op de verschillende oorzaken hiervan gaan we nu verder in. 



- 47 -

IV - 3 De instrumentatieproblemen. 

De meeste problemen op het gebied van de instrumen

tatie lagen in de verwerking van verschillende signalen 

(bijv. maximum en minimumbepaling Po ) en waren ongeveer 
2 

halverwege de metingenreeks allen opgelost. 

Een probleem, dat echter nog niet geheel is opgelost, 

is de C02- afhankelijkheid van de Po elektrode. 
2 

Gebleken is namelijk dat de gevoeligheid van de elektrode 

voor o2 duidelijk afneemt bij aanwezigheid van co2 in 

het gasmengsel (figuur IV-2 en IV-3). 

Bij deze experimenten was Po constant, terwijl de co2-
2 

concentratie afwisselend 0.0% en 6.4% was. 

Deze gevoeligheid blijkt ook tijdens de metingen en wordt 

veroorzaakt door de aanwezigheid van co2 in de uitgeadem

de lucht. 

Dit is te constateren tijdens het inregelen (zie II-8 

en figuur IV-I). 

P. 0 is hier constant, zodat P 0 ook redelijk constant 
l 2 e 2 

zal blijven. 

Het effect is echter zeker niet 6~nduidig. 

De daling in de geregistreerde Pi
02 

bedroeg meestal niet 

meer dan 5 mm Hg. 

Soms echter was deze veel groter, zoals in figuur IV-I. 

De grootte van het effect hangt waarschijnlijk samen 

met de preparatie van de elektrode. 

Een nauwgezettere preparatie en het goed schoon houden 

van de elektrode heeft bij de latere metingen een, in dit 

opzicht, gunntig ef~ect gehad. 

Een mogelijkheid orn het v0rschijnsel helemaal te elimi

neren is, dat voor de zuurstofkuvet een co2 absorber 
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geplaatst wordt. 

De zuurstofkuvet en de co2-capnograaf moeten dan wel 

parallel geplaatst worden. 

Dit heeft verder het voordeel, dat d~ Po en Pco meting 
2 2 

meer synchroon zullen lopen. 

Een nadeel is, dat de absorber de stroming waarschijnlijk 

zodanig zal verstoren, dat de respons van de elektrode 

op een stapvormige verandering in de zuurstofconcentra-

tie zal verslechteren. 
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IV - 4 Rimpel op het ademminuutvolume. 

De rimpel, die optreedt bij meting van het ademminuut

volume, wordt veroorzaakt door de meetmethode • 
• 

Het Ve signaal ontstaat door differentiatie van het ex-

piratoire gedeelte van het spirogramsignaal. 

Omdat dit signaal tijdens een ademhaling een niet conti

nu verloop heeft, wordt het gemiddeld over eon aantal 

ademhalingen. 

Als dit aantal te klein is, zalhet signaal bij een con

stant ademminuutvolume nog sterk variëren, is het te 

groot, dan is het signaal te traag. 

Aangezien deze middelingatijd een vaste waarde heeft, 
• 

zal de rimpel op bet V signaal afhangen van de adem-. e 

frequentie. 

Bij een lage frequentie is de rimpel het grootst (zie 

b:i.jlage 3-l~). 
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IV - 5 Betrouwbaarheid van de bepaling van Pao via Peo • 
2 2 

Het lichaam regelt de v~ntilRtie, wat de 02 regulatie be-

treft, op de arteriële P02 waarde. 

Door de Ol)stelling wordt de eind-expiratoirs Po gemeten. 
2 

Bij gezonde longen stemt deze goed overeen met de alveo-

laire Po , die weer weinig verschilt van de arteriële Po • 
2 2 

Bij longpatiënten kunnen Peo
2 

en Pao
2 

echter aanzienlijk 

verschillen bijv. door veneus-arteriële shunts, een grote 

dode ruimte en een ongelijkmatige ventilatie-perfusie ver-

houding. 

Dit zelfde effect treedt op b:Lj de co2 spanningen. 

Figuur IV-4 geeft een indruk van de grootte van dit effect. 
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L.O 

L.O 

50 mm Hg 
PaC0 2 

50 50 mm Hg 

Pa co 2 

Figuur IV - 4 

Het verband tussen PACO en P bij een gezonde (boven) aco
2 . 2 

en een z1eke long (onder). 
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IV - 6 De invloed van de co2-regeling op de responskurve. 

Voor een hstrouwbare meting van de responskurve mag de 

Pco in het arteriële bloed niet veel variëren. 
2 

De gevoeligheid van de 

is namelijk erg groot: 

mm Hg. 

ventilatie 
• 

dVe/dPaco 
2 

voor Paco veranderingen 
2 

5 lit./min. per 

Het uitwendig regelsysteem regelt op Peco
2

• 

Zoals we in IV-5 gezien hebben, kunne;1 bij longpatiënten 

Paco
2 

en Peco
2 

aanzienlijk verschillen. 

Het is gebleken, dat het patiënt-machinesysteem in os-

cilatie kan komen. 

Hierbij treden dan schommelingen op in Peco ter grootte 
2 

van 5 mm Hg (bijlage 2-I). 

Hier gaan we in hoofdstuk V nader op in. 
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IV - 7 De uitkomsten van de bloedgasbepalingen. 

Bij bijna alle metingen in de patiëntengroep en bij é~n 

meting in de normaalgroep zijn voor, tijdens en na de 

meting de bloedgaswaarden bepaald. 

Tijdens de meting werd de bepaling zo goed mogelijk op 
• 

het moment verricht, dat Ve op zijn maximum was. 

Als benadering voor de arteriële en gemengd-veneuze Po 
2 

en Pco waarden zijn respectievelijk de waarden van het 
2 

capillair bloed uit het oor en het veneuze bloed uit de 

arm bepaald. 

Deze gemeten waarden worden in het vervolg Pao ' Pvo ' 2 2 
Paco2 , Pvco 2 

genoemd. 

In bijlage I staan de waarden van Pao en Paco met ter 
2 2 

vergelijking de ge~eten waarden voor Peo en Peco • 
2 2 

Bij de tabel kunnen v1e de volgende bemerkingen maken: 

-Meestal geldt: Peo
2 

> Pao
2 

en Paco
2 

> Peco
2

• 

Echter het verschil tussen Peo en Pao is bij hoge 
2 2 

Po -waarden 
2 

(voor) groter dan bij lagere P0 -waarden 
2 

(tijdens). 

Het verschil tussen de arteriile en expiratoire waarden 

is logisch, omdat juist op basis van dit verschil het 

02- en C02-transport plaats vindt. 

Het verschil tussen de echte arteri~le Po en Peo is 
2 2 

bij de hoge Po -waarden zeker kleiner. 
2 

De capillaire P0 geeft niet altijd een goede benadering 
2 

voor de arteriële Po . 
2 

Belangrijk voor deze meting is, dat het o0r spontaan 

bloedt en het bloed er niet uitgeknepen wordt, hetgeen 
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dikwijls echter onvermijdelijk gebeurt. 

Bekend is, dat dit een verschil kan geven in de P0 2 
van meer dan IO mm Hg. 

Verder is het arteri~le -alveolaire Po -verschil bij 
2 

slecht functionerende longen meestal groter dan bij ge-

zonde longen. 

Wegens bovenstaande is het niet mogelijk dit effect uit 

de metingen te bepalen. 

- Ben klein verschil tussen de waarden van P9 co voor 
2 

en tijdens komt niet altijd overeen met een klein ver-

schil in de Paco ~waarden. 
2 

Het gelijk blijven van Paco op basis van het gelijk 
2 

blijven van Peco is een van de belangrijkste vooronder-
2 

stellingen van het onderzoek. 

Het lijkt echter moeilijk op basis van deze metingen 

hierover een uitspraak te doen. 

Op de eerste plaats kan er een verschil ontstaan tussen 

de gemeten capillaire en de arteri~le Pco -waarden, o~-
2 

dat het bloed tijdens de afname gedurende korte tijd 

in contact is met de buitenlucht, wa~rbij co2 kan ver-

dwijnen. 

Verder is de Pco -meting bij de Astrupmethode een indi-
2 

recte meting. 

Heetonna"wkeurie;heden bij de pH-meting zullen Cl"[> de 

Pco -waarden een grote invloed hebben. 
2 

Een controle hierop leek mogelijk, omdat op hetzelfde 

moment zowel een arteri~le als veneuze bepaling werd 

gedaan. 
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Terwijl voor alle waarden geldt Pao > Pvo (ook als 
2 2 

het arteri~el-veneuze verschil kleiner is) blijkt niet 

altijd te gelden: Paco
2 

< Pvco2• 

De fouten in de Pco -waarden zullen in grootte orde lig-
2 

gen van enkele mm Hg. 

Ook m.b.v. de B.E. waP,rde kunnen we een idee krijgen van 

de nauwkeurigheid. 

Zoals we in hoofdstuk III gezien hebben blijft bij zuiver 

respiratoire veranderingen het B.E. constant. 

Het gemengd veneuze bloed, dat in de long komt, onder-

gaat in de long alleen een respiratoire verandering, 

op een kleine verandering na t.g.v. het verschil in lig

ging van de bufferlijnen van haemoglobine en oxyhaemo-

globine. 

Als we echter de voor dit effect gecompenseerde B.E. waarde 

nemen, moeten deze in het arteri~le en gemengd veneuze 

bloed gelijk zijn. 

In bijlage I zien we, dat deze waarden niet alleen nogal 

verschillen, maar dat gemiddeld genomen B.E.a>B.E•v• 

Met behulp van wat statistiek kunnen we bepalen of dit 

significant is. 

We beschouwen 6 B.E. = B.E.a-B.E.v (tabel IV-5). 

Gemiddeld over alle metingen is 6 B.E. significant gro-

ter dan nul. 

Ook als we de metingen verdelen in de drie groepen voor, 

tijdens en na, is 6 B.E. hinnen de afzonderlijke groepen 

significant groter dan nul. 
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Wel is 6B.E. tijdens kleiner dan A B.E. voor en 

A B.E. na' terwijl deze twee onderling relatief weinig 

verschillrm. 

Het verschil tussen AB.E. tijdens en A B.E. voor + na is 

significant met een betromvbaarheid van 95%. 

Het arteriëel-veneuze B.E. verschil moet waarschijnlijk 

gezocht worden in het B.E. verschil tussen het gemeten 

veneuze~bloed uit de arm en het gemengd-veneuze bloed. 

Als namelijk enige andere veneuze stromen t.g.v. meta

bole veranderingen (mAlkzuurproductie in weefsels en voor

al metabole veranderingen in de nieren) een duirlelijk 

andere B.E. waarde hebben, dan het gemengd-veneuze bloed, 

veroorzaakt dit een B.E. verschil tus::en het veneuze 

bloed uit de arm en het gemengd-veneuze bloed en dus 

ook met het arteriële bloed. 
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tabel IV-5 

voor tijdens na v.+t.+n.voor+na 
aantal metingen 27 28 25 80 52 

XBE 2.55 1.89 2.69 2.36 2.62 

0 (geschat uit alle 1. 58 1.58 1.58 1.58 1.58 
80 metingen) 

'XBE'x/n 8.4 6.3 8.5 11.0 
0 

onbetrouwbaarheid << 1% << 1% << 1% << 1% 

l!BE>O 

l!BE - l!BE >0 met betrouwbaarheid van 95% voor+na jtijdens 
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V Theoretische beschrijving van de meting m.b.v. een 
computerprogramma. 

V-1 Inleiding. 

In hoofdstuk IV bleken de meetresultaten niet eenvoudig 
verklaard te kunnen worden. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat we te maken 
hebben met een regelsysteem, bestaande uit twee subsystemen, 
het fysiologische en het uitwendige, die elkaar onderling 
beïnvloeden. 
In dit hoofdstuk zal via een model deze beïnvloeding worden 
bestudeerd. 

V-2 Het model van het systeem. 

Bij dit model gaan we uit van drie compartimenten; het spiro
metersysteem (in het vervolg systeem genoemd), de longen en het 
bloed. Een schematisch overzicht van de compartimenten en alle 
(onderlinge) gasstromen geeft figuur V-1. 
Bij deze figuur staat ook een lijst met alle gebruikte symbolen. 
Verder wordt er uitgegaan van een beschrijving met continue 
functies. Gezien de duur van het experiment (20 min.) en de tijd 
van een ademhaling (4 sec.) lijkt dit geoorloofd. 
Voor de in- en uitademing worden daartoe twee aan elkaar 
tegengestelde continue gasstromen verondersteld. Variaties in 
de verschillende variabelen binnen de ademhalingscyclus worden 

verwaarloosd. 
Er wordt aangenomen dat het gas bestaat uit vier componenten: 
o

2
, co2 , H2o en N2 • De overige componenten in de lucht 

rangschikken we onder stikstof, aangezien hun bijdrage gelijk 
gezien kan worden als die van stikstof • 

. 
Nu geldt: ne = (Pe.Ve)/(R.T.t1 ) 

= (P O +P CO +PH 0 +P N ).V /(R.T.t 1 ) e 2 e 2 e 2 e 2 e 

R: universele gasconstante 
T: temperatuur in Kelvin 
t 1 : tijdseenheid; tijdsduur van een ademhaling 
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Fir:uur 'l-1 
·. 

ns,vs,Ps ..,. 
n a'Va,Pa nA,VA,Pl\ 

ne,Pe 

. 
'T '· e 

'--
r--

. 
V. 

t l 

J fl..,P. 
l l 

t 
. . 

'" V V 

Lijst ~ebruikte symbolen. 

ns totaal aantal deeltjes in evsteem 

V volu~e systee~ s 

P Totale druk in systee~ s 

suhscript s: systee~ 

A: lon~ (alveoli) 

a: bloed (arterieel) 

i: insniratoire ~asstrooM 

e: expiratoire gasstroom 

-

1777'7 

~~ 

J 1(:_ 
I'--

r ~~r 

V o2fles 

fl. totaal aantal deeltjes ner tijdseenheid in inspiratoire 
l 

p:asstroom 

V. voluMe per tijdseenheid insn. ~asstroom 
l 

nAO 
2 

PAO 
. 2 
V .o2con 

aantal zuurstofdeeltjes in lonr: 

partiele zuurstofdruk in lon~ 

~co2prod 
Vco

2
abs 

door de weefsels ~econsuMeerde volumestrooM o
2 

door de weefsels ~eproduceerde volurnestroom co2 

~eabsorbeerde VOlUMestroom C0 2 
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Dan volgt: Ve/t1 = (Peo
2

1Pe)(Ve/t1) + (Peco
2

1Pe)(Ve/t1) 

+ (PeH 0 /P )(V /t 1 ) + (P N lP }(V /t 1 ) 
2 e e e 

2 
e e 

We defini~ren nu de "parti~le expiratoire volumestroom voor 0 " 
• 2 
V als volgt: eo2 • • 

V O =(PO lP )(V lt1 )=(P O lP ).V e 2 e 2 e e . e 2 e e enz. 

en we krijgen: ... • 
Ve = Veo

2 
+ Veco

2 
+ VeH

2
0 + VeN

2 
evenzo: 

• • • 
v. = v.o + v.co + v.H o + v.N 1 1 2 1 2 1 2 1 2 

Hetzelfde doen we met de volumina: 

vs = vso
2 

+ vsco
2 

+ vsH
2

o + vsN
2 

waarin V 0 =(P 0 lP ).V 
s 2 s 2 s s 

Deze parti~le volumina (bijv.VsO ) Z1Jn rechtevenredig met het 
totale aantal (zuurstof)deeltjes2dat zich in het volume Vs 
bevindt. Deze evenredigheid geldt ook voor de parti~le volume
stromen. 
Op ieder compartiment kunnen we nu de behoudswetten toepassen 
bijv. (figuur V-1): 

• • • • 
a/at Vs = ve-Vi+Vo fles-vco abs 

2 2 

en evenzo voor de verschillende componenten: 
,. . . . 

a/at Vso = veo -via +Yo fles 
2 2 2 2 

Voor we de behoudswetten op de verschillende compartimenten 
toepassen, defini~ren we nog voor de verschillende gascomponenten 
de totale (continue) gasstroom tussen de longen en het systeem. 
Deze zijn zo gekozen dat ze een positieve waarde krijgen. 

• • • 
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Met bovenstaande definities en vergelijkingen passen we nu de 

behoudswetten toe op de drie compartimenten voor de verschillende 
componenten. 

• 
a;at vso = -vo +Vo fles 

2 2 2 • • 
a/at { (Pso2/Ps).Vs} = -vo2+V02fles 

(Pso .a/atv + v .a/at P 0 )/P 
2 s s s 2 s 

( 1) 

( 2) 

(4) 

(5) 

Verder geldt: 
• • 

= V. 0 -V O = (P
1
. 0 /P.).V. - (PO lP ).V 

l 2 e 2 • • 2 ; 1. e 2 e e. 
= {(P.O /P.)(V -VCO -VH 0-VN )-(PeO /Pe).Ve} 1 2 1 e 2 2 2 2 

/(1-(P. 0 /P.)) 
l .., l 

(6) 
,_ 

(7) 

We hebben nu 7 vergelijkingen met een veel groter aantal 

onbekenden. We zullen voor verschillende variabelen nog de 
onderlinge relaties moeten bekijken. 
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-Op de eerste plaats veronderstellen we (hoofdstuk I): . 
VE = D.(P CO -B)(1+A/(P O -C)) 

. a 2 a 2 
Deze VE is gedefiniëerd als de hoeveelheid lucht (liter) 
die per tijdseenheid (minuut) wordt uitgeademd • . 
Deze is echter niet gelijk aan Ve omdat het laatste gedeelte 
van de ingeademde lucht niet in de alveoli komt, maar vanuit 
de dode ruimte (mondholte + hoofdbronchi) meteen weer wordt 
uitgeblazen, zonder van samenstelling te zijn veranderd. . . 
Dit gedeelte van VE; VD: ademminuutvolume dode ruimte, doet 
niet mee aan de verversing van de alveoli en is gelijk aan 
fxVD, de ademfrequentie x de dode ruimte. 
We krijgen dus: . 

Ve = D.(PaC0
2

-B)(1+A/(Pa0
2
-C)) - f.VD (8) 

-Verder nemen we aan dat de druk in alle compartimenten dezelfde 

waarde heeft en gelijk is aan de buitenluchtdruk PB: 

PA=P.=P =P =PB 
1 e s (9) 

-De hoeveelheid stikstof bij de inademing is gelijk aan de 
hoeveelheid stikstof bij de uitademing: 

VN = 0 (10) 
2 

-De waterdampspanning in het systeem heeft bij een vaste 
temperatuur van het systeem een vaste waarde. Al de aangevoerde 
waterdamp zal geabsorbeerd worden of condenseren • 

• 
Deze term noemen we VH

2
0abs (absorptie + condensatie). 

Er geldt dus: . 
V = V (11) H20abs H20 

-In het systeem wordt door pomp 20 (figuur II-1) een continue 

gasstroom van 200 liter/minuut rondgepompt. 

Bij de co2absorber wordt een gedeelte van deze gasstroom tin 
door de absorber geleid en de rest door een shunt. 
De grootte van de stroom die door de shunt gaat is afhankelijk 

van de stand van de regelkraan en noemen we ST.tin· 
Door de absorber gaat dan een gasstroom (1-ST).tin" 
Vanwege de absorptie van co2 zal de flow in en uit de absorber 

verschillen. De gasstroom na de absorber tuit is gelijk aan 

~in - VCO abs • 
2 



< 
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Daar ~in=200 lit./min. en VC0
2

abs=0.3 lit./min. mogen we 
stellen: ~. =~ 't=~ 1.n Ul. 

Als we nu verder aannemen dat in de absorber alle co2 
geabsorbeerd wordt (achter absorber Pco =0) dan geldt: 

2 

P.o = P o 
l. 2 s 2 

Eveneens kunnen we berekenen dat: 

Vco
2

abs = ( 1-ST).~.(Psco2 1 PB) 

(12) 

( 13) 

(14) 

Ro 
I 2 ~co2 11 PsC0:2 

< 
,efin 

.R{Jit 

J 11-ST).i in 

Figuur V-2 
co2 Qbsorber 

-De stand van de regelkraan wordt gestuurd door een motertje. 
De grootte en de richting van de snelheid zijn een functie 

van het verschil tussen PeC0
2 

en een in te stellen gewenste 

waarde voor P CO Peco w t• e 2 2ge ens 
Deze functie kunnen we goed benaderen door: 

a/at ST = AST als -1<AST<1 
a/at ST = 1 als AST>1 
a/at ST = -1 als AST<-1 

Hierin is AST = (P -P )/(0.1xP xT ) eco2gewenst eco2 eco 2gewenst m 

en Tm is de tijd waarin het metertje van ST=O naar ST=1 loopt. 

Figuur V-2 geeft functie 15 weer. Hierin is a=0.1xPeC0
2

gew.xTm. 

-In vergelijking 4 hebben we aangenomen dat in het bloed overal 

dezelfde P heerst nl. P o2 ao2 
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JST 
~t 
---------------1 

a 
) 

,.....__ ______ -1 

Figuur V-3 

We veronderstellen nu dat het bloed bestaat uit twee 
compartimenten; het arteriële met volume Va en o2-spanning 
Pa

02 
en het veneuze met Vv en Pv

02
• Dan geldt: 

a/at Va02 = aao2·Va.a/at pa02 + avo2·Vv.a/at pv02 

a 0 en a 0 a 2 v 2 
zijn de hellingen van de saturatiekurve bij de 

respectievelijke o2-spanningen. Deze helling is een functie 

van de pH, Pco en de temperatuur. 
2 

Als we nu de volgende grove aannamen doen: 

dan 

a = a ao2 vo2 
a/at P 0 = 

a 2 
volgt: 

= ao 
2 

a/at P 0 V 2 

a/at v 0 a 2 = a02.(Va+Vv).a/at pa02 

= ao2.vbl.a/at pa02 

Vergelijking 4 wordt dan: . 
a/at {(PAo2/ PB).VA}+a/at (ao2·Pao2·vbl)=Vo2-vo2con 

Nemen we nu nog aan dat PA
02

=Pa
02

.en dat VA=constant dan volgt: 

{(VA/PB)+ao .vbl}a/at Pao = Va -vo con (4) 
2 2 2 2 

Evenzo wordt vergelijking 5: 

{(VA/PB)+aco
2

·vbl}a/at Paco
2 

= -vco
2

+Vco
2
prod (5 ) 

Met deze vereenvoudigingen worden bovenstaande vergelijkingen 
gereduceerd tot: 
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. 
(P O .a/at V + V .a/at P O )/PB = -V +V s 2 s s s 2 o2 o2r1es ( 1) 

• • 
(P CO .a/at V + V .a/at P CO )/PB = V O -V (2) s 2 s s s 2 C 2 co2abs 

. . . . 
a/at vs = vco

2
-vo

2
-vco

2
abs+Vo

2
rles (3) 

( 4 ) 

(5) 

• • • • 
V02 = {(Pi02/PB)(Ve-VC02-VH20)-(Pe02/PB).Ve} 

/{1-(Pi02/PB)} (6) 

. . . . 
Vco

2 
= {(Peco

2
1PB).Ve-(PiC0

2
/PB)(Ve+Vo

2
-VH

2
0)} 

I { 1- ( pi CO 2 I p B ) } L (7) 

Ve = D.(PaC0
2

-B)(1+A/(Pa
02

-C))-f.VD (8) 

Vco
2

abs = ( 1 -ST).~.(Psco2 1 PB) (9) 

pico
2 

= ST.PsC02 (10) 

P.o = p 
l 2 so2 

(11) 

al at ST = ~ST als -1<~ST<1 

a/at ST = 1 als ~ST>1 (12) 

al at ST = -1 als ~ST<-1 

met ~ST 

Als we nu nog de volgende functies onderstellen: 

p = f(PAO ) (13) eo2 2 

PAO = f(P O ) (14) 
2 a 2 



= f(PACO ) 
2 
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(15) 

(16) 

dan hebben we een volledig stelsel vergelijkingen waaruit we, 

bij bekende beginvoorwaarden, op ieder tijdstip alle variabelen 
kunnen berekenen. 

V-3 De met behulp van de computer verkregen responskurven. 

Uit de metingen (hoofdstuk IV) is duidelijk geworden dat het 
patiënt-machine systeem in oscillatie kan komen. 

De afwijkingen van de experimentele kurven t.o.v. de theoretische 

die hierbij optreden worden veroorzaakt door schommelingen in Peco
2

• 
Deze schommelingen liepen soms op tot 7 mm Hg (bijlage 2-1). 

Gebleken is dat vooral de beginstand van de regelkraan en 

daarmee de beginwaarde van PiCO hier grote invloed op heeft. 
Bij een te grote beginwaarde vafi ST loopt PeCO zo snel op en 
regelt het uitwendig regelsysteem zo traag bij; dat de ventilatie 

tijdelijk een duidelijke stijging vertoont. 

Dit zien we in bijlage 3-2 en 3-3. . 
In bijlage 3-4 zien we dat deze variaties in PeCO en Ve zich 
bij lagere PeO waarden doorzetten. Het patiënt-m~chine systeem 
vertoont hier 2duidelijk oscillatieverschijnselen • . 
Bij enkele metingen is het voorgekomen dat Ve vanaf het begin 

met afnemende PeO snel toeneemt zoals in bijlage 3-5. 
De toenemende ven€ilatie wordt veroorzaakt door een toename in 

PeCO • Hier wordt PeCO niet door het regelsysteem naar de 
begifiwaarde teruggereg~ld, hetgeen waarschijnlijk te wijten is 

aan een verkeerd (te hoog) ingestelde PeCO gewenst• 
2 

We zullen nu zien dat de tendens van bovenstaandè verschijnselen 

teruggevonden wordt bij de bestudering van het theoretische 
model, dat we in de vorige paragraaf met verschillende 

vereenvoudigingen hebben afgeleid. 
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De bijbehorende vergelijkingen zijn met behulp van de computer 
opgelost. Hierbij is gebruik gemaakt van de library procedure 
RK1N (Runge Kutta, THE-RC 140905) die als standaardprocedure 
beschikbaar is. 

Bij de tot nu toe verkregen resultaten hebben we voor verg. 
13 t/m 16 de volgende functies genomen: 

p = p (13) eo2 A02 
p = p (14) A0

2 
ao2 

p = p (15) eC02 AC02 
p = p (16) AC02 aco2 

Bovenstaande gaat echter bij een zieke long niet goed op (zie 
hoofdstuk III). 

Van de beginvoorwaarden van de zes differentiaalvergelijkingen 

is alleen ST en PsCO gevarieerd, hetgeen ook een variatie in 

de beginwaarde van Pfco betekent. 
Deze beginvoorwaarden n6emen we in het vervolg ST 0

, P CO 0 en 
0 s 2 

piCO " 
De w~arden van de andere beginvoorwaarden staan in tabel V-4. 
Van de verschillende constanten is alleen ~ gevarieerd. 
De waarden, die voor de andere constanten genomen zijn, staan 
eveneens in tabel V-4. 

Figuur V-5 t/m 10 geven de tot nu toe verkregen resultaten weer. 
In iedere figuur is de theoretische kurve getekend, waaroij in 

vergelijking 8 gerekend is met PaCO =39.4 mm Hg. 
In figuur 6 zien we zeer duidelijke2oscillaties optreden bij 
een te hoge waarde en een te lage waarde van ST0

• 

Deze oscillaties zijn ook nog aanwezig als we die waarde voor 

ST 0 nemen, waarbij de beginwaarde van Ve op de theoretische 
kurve ligt (figuur 5). 
Hierbij is uitgegaan van ~=200 liter/minuut. 
De door de fabrikant opgegeven waarde is 230 liter/minuut. 
De werkelijke waarde kan wat lager liggen, doordat de 
aangebrachte absorber een extra weerstand veroorzaakt. 



Tabel V-4 

Beginvoorwaarden op t=O: 

P =160 mm Hg so2 
Pao =109 mm Hg 

2 
PaC0

2 
=39.4 mm Hg 

V
6 

=20 liter 

De constanten: 

A =17 mm Hg 
B =38 mm Hg 
C =32 mm Hg 
D =4 lit. min.- 1 mm Hg-1 

PB =760 mm Hg 
T =0.5 min. m 
vb 1=5 lit. 
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VA =5 lit. 
a0 =0.002 lit. min.-1 mm Hg-1 

2 . -1 -1 aco =0.004 lit. m1n. mm Hg 
• 2 
v0 con=0.3 lit. 
• 2 
VC0

2
prod=0.24 lit. 

PeCO gewenst= 39 •4 mm Hg 
2 
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Als we ~ verlagen tot 20 liter/minuut blijkt dat bij dezelfde 
beginvoorwaarden de oscillaties niet meer optreden. 

De oorzaak van de grote oscillaties bij hoge ~ ligt in het 
zeer ongunstige regelgebied van de kraan in die stand (ST=1). 
Een kleine verandering in ST geeft hier grote veranderingen in . 
Peco

2
• Bij lage t ligt ook bij hogere Ve het regelgebied gunstiger. 

Bij lage ST is de regeling duidelijk te traag. 

In figuur 5 veroorzaakt deze traagheid tot PeO =50 mm Hg een zo 
groot verschil tussen de berekende en de theor~tische kurve, 

dat hierdoor bij lagere PeCO grote oscillaties ontstaan. 
Ook in figuur 8 liggen de be~ekende en de theoretische kurve 

rond P 0 =55 rnrn Hg hierdoor ver uit elkaar. 
e 2 

Waarschijnlijk zal de experimentele kurve t.o.v. de berekende 
kurve nog meer afwijken. 

Op de eerste plaats kan de patiënt door willekeur de ventilatie 

extra verstoren. Dit geeft veranderingen in verg. 8. 
Verder hebben we bij de afleiding van verg. 4 aangenomen dat: 

a/at P 
0 

= a/at P 0 a 2 v 2 
In werkelijkheid wordt een verandering in Pao pas na de tijd 

gev6lgd door een van een bloedsomloop (ongeveer 1 minuut) 

verandering in Pvo • 
Dit zal het effect 2van de uitwendige regeling extra vertragen. 

We kunnen de traagheid van het regelsysteem compenseren door 
verlenging van de tijdsduur van de meting. 

We bereiken dit door tijdens de gehele meting zuurstof toe te 
voeren in het systeem; P. 0 en P 0 zullen dan langzamer dalen. 

1 2 e 2 
Dat we hiermee het traagheidserfeet compenseren zien we in 

figuur 10. 
In figuur 7 zien we dat het toevoeren van zuurstof wel een 

verbetering geeft t.o.v. figuur 6. 
Het oscilleren geeft echter nog grote afwijkingen t.o.v. de 

theoretische kurve. 
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Slotconclusie 

Het is tot nu toe niet mogelijk gebleken altijd een redelijk 

met de literatuur overeenstemmende responskurve te krijgen. 

Over een mogelijk verschil tussen de o2-regulatie van 

emfyseempatiënten en die van ~ezonde personen is daarom 

nog niets bekend. 

Met de verschillende aangegeven mogelijke verbeteringen 

lijkt het mogelijk een duidelijk betere responskurve te krijgen. 

Verder is het wellicht mogelijk met een dergelijke als de 

gebruikte opstelling het meer dynamische gedrag van de ademhaling 

te bestuderen. 

Dit kan dan mogelijk leiden tot een grootheid die karakteristiek 

is voor emfyseempatiënten. 

Een gemodificeerde vorm van het huidige computerprogramma 

kan bij deze studie een goed hulpmiddel zijn. 
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Samenvatting. 

Onder normale omstandigheden vormt de arteri~le co2-span-

ning e8n holangr1jk8 parameter voor de ademhaJingsregu-

latie van de mens. 

Daarnaast hestaat er ook een regulatie op ~e arteriäle 

02-spanning, die optreedt bij fysiologisch lage 02-span-

ningen ( 60 mm Hg). 

Omdat het vermoeden bestaat dat deze o2-regulatie bij 

bepaalde longpati~nten een relatief groter aandeel heeft 

in de regulatie is bij verschillende van deze patiënten 

de respons van de ademhaling op verlaging van de zuur-

stofspanning gemeten bij constante Pco • 
2 

In dit verslag wordt eerst in het kort de ademhaling 

en de ademhalingsregulatie besproken. 

Vervolgens wordt de meetopstelling en de gevolgde meet-

procedure behandeld. 

Tijdens de metingen werden op verschillende tijfstipDen 

de bloedgaswaarden bepaald. 

Op deze meting en het hiervoor belangrijke zuur-base 

evenwicht van het bloed wordt ingegaan. 

Tenslotte wordt een rekenmodel besproken waarmee de on

derlinge beinvloeding tussen het uitwendige regelsysteem 

en het regelsysteem van de mens kan worden onderzocht. 
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Bijlage 1 
I 

p I 
e02 I 
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25 
114 

46 

107 
59 

107 
44 

122 
69 

122 
76 

114 
46 

114 
53 

114 
46 

I 

p 0 
a 2 

85.5 
38.2 
80.3 
79.0 
50.2 
79.0 
89.2 
41.1 
67.5 
84.3 
53.7 
60.7 
71.4 
68.9 
65.2 
77.3 
48.5 
80.6 
70.9 
52.8 
75.7 

79.3 
52.8 
75.8 

meetres ut aten 
I 

p l p 
~ vo

2 1 
eC0

2 

32.2 
29.2 
24.2 
29.8 
41.7 
44.3 
66.5 
40.2 
50.7 
20.9 
37.1 
18.8 
64.2 
46.7 
33.4 
44.3 
37.6 
32.0 
29.9 
33.0 
24.7 
29.6 
32.9 
26.q 

mm. Hg 

34.2 
34.2 

32.0 
33.5 

32.8 
35.7 

32.8 
41.4 

28.5 
40.6 

39.9 
42.8 

28.5 
34.2 

37.8 
37.8 

37.0 
29.0 
31.7 
35.5 
33.2 
41.7 
41.5 
44.0 
42.0 
41.9 
40.0 
39.5 
29.0 
46.0 
33.0 

36.7 
33.6 
36.5 
30.5 
28.5 
32.5 
38.3 
33.0 
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P 
I I I 

Co B • E. 1 R • E. oH 
v ,, 2 1 a v 1 • a 

46.3 
36.5 
50.0 
45.0 
39.5 
47.0 
36.5 
38.1 
46.0 
52.0 
39.0 
42.3 
32.8 
39.2 
48.0 
3Q.5 
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41.2 
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I 
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7.470 
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7.420 
7.383 
7.455 
7.450 
7.459 
7.397 
7.412 
7.422 
7.437 
7.385 
7.435 
7.455 
7.487 
7.452 
7.427 
7.451 
7.399 

7.399 
7.433 
7.394 

7.379 
7.434 
7.325 
7.364 
7.350 
7.340 
7.451 
7.467 
7.440 
7.367 
7.413 
7.421 
7.419 
7.383 
7. 362 
7.403 
7.414 
7.400 
7.352 
7.393 
7.320 

7.318 
7.372 
7.327 

. I I 

V top dV 
e e 

• I 
V beg: •

1 
dP O e e 

2 

1 8-kan.lkurve 
I I 

I 

I 
I 

2.8 1 0.64 + 

2.1 0.16 0 

2.2 0.67 + 

2.3 I 

2.8 0.10 0 

1.8 I 

2.4 0.50 + 

2.0 0.26 + 

2.1 0.16 



9 voor 114 69.5 23.6 40.6 42.0 60.7 +1.1 -1.~ 7.407 7.318 
top 53 34.5 20.0 Lw.6 34.0 51.9 +1.8 -1.5 7.486 7.370 3.0 1.0 + 
na 67.0 9.8 42.5 56.0 +1.0 -2.2 7.406 7.348 

10 voor 114 68.5 61.5 37.1 37.5 35.1 -0.2 -3.0 7.418 7.398 
top 53 36.0 40.4 35.7 32.5 34.7 +0.4 -1.2 7.470 7.434 1.7 0.39 + 
na 75.2 36.6 38.0 35.5 +1.0 -4.5 7.422 7.380 

11 voor 114 88.3 39.3 35.7 35.5 33.7 +0.1 -3.0 7.444 7.421 
top I 38 43.0 34.0 29.9 29.5 29.5 +2.1 -2.2 7.520 7.471 2.3 0.26 
top II 46 40.5 34.3 35.7 32.2 34.2 +0.6 -2.6 7.475 7.427 
na 83.0 46.0 36.0 32.6 -1.1 -3.5 7.413 7.418 

12 voor 114 75.3 42.8 31.4 34.5 36.5 +2.3 -0.7 7.466 7.428 
top 76 59.7 31.5 29.9 33.5 35.5 +1.7 -0.1 7.475 7.543 2.9 0.50 0 
na 88.1 39.3 34.5 31.3 +2.8 -4.4 7.459 7.412 

13 voor 114 82.9 30.0 36.4 33.0 46.5 -0.2 -3.0 7.442 7.346 "'-.J 

top I 38 48.8 30.8 34.9 29.5 36.5 -3.3 -4.1 7.440 7.387 \.0 

top II 46 46.9 30.8 37.1 31.2 43.1 -2.3 -1.0 7.444 7.390 3.7 0.79 + 

na 76.0 34.3 33.0 )8.7 -2.5 -4.5 7.415 7. 363 
II voor 110 32.1 4.2 0.40 " 

III voor 120 33.5 1.3 I n 

IV voor 120 95.9 32.1 31.1 +0.2 7.449 
top 30 40.2 25.7 28.7 +0.6 7.493 1.1 I 11 

14 voor 110 69.9 35.5 37.8 46.3 54.2 +1.0 -0.1 7.374 7.341 
top 65 46.6 30.2 41.4 49.0 51.2 -0.3 -2.0 7.354 7.334 2.0 0.25 ff 

na 63.6 13.7 48.9 53.0 +1. 0 -4.5 7.373 7.309 

15 voor 115 72.0 24.6 33.5 37.3 38.5 -1.7 -9.0 7.393 7.312 
top 32 33.7 30.4 29.9 34.5 38.5 -4.2 -5.5 7.402 7.356 2.5 2.00 " + 
na 68.3 25.3 43.0 42.0 -4.8 -10.2 7.314 7.262 

16 voor 128 78.4 35.1 40.6 41.6 52.0 +4.9 +2.4 7.457 7.391 1.1 I " 
17 voor 112 77.0 32.6 111.4 41.4 49.0 +3.3 +1.0 7.436 7.388 

top 36 29.6 28.2 35.7 34.9 39.5 +4.6 +2.6 7.520 7.466 1.9 2.0 " + 
na 70.7 36.3 41.0 45.5 +5.8 +2.5 7.471 7.424 



18 voor 124 72.2 26.3 27.8 33.5 53.0 +1.8 +0.5 7.465 7.389 
top 36 30.8 30.7 27.8 32.0 33.0 +5.4 +2.9 7.551 7.508 1.0 I " 
na 63.1 24.3 35.5 47.2 +2.8 +1.0 7.467 7.409 . 

19 voor 120 75.1 20.8 39.9 42.7 63.0 +3.5 +2.0 7.431 7.344 
top 44 31.0 24.4 37.1 37.3 45.7 +3.2 +1.7 7.485 7.420 1.8 1.0 " + 
na 71.0 30.2 3q.5 54.8 +2.2 -0.5 7.433 7.339 

20 voor 112 73.2 41.4 49.4 +4.8 7.407 
top 36 31.2 37.1 36.3 +5.1 7.520 1.3 I " 
na 64.0 48.0 +4.9 7.425 

21 voor 80.8 27.1 39.0 43.9 +5.5 +1.1 7.483 7.420 

22 voor 110 84.2 25.6 l~ 1. 4 41.5 49.0 +5.3 +0.6 7.465 7.396 
top 40 35.1 41.4 40.0 26.4 +4.2 +2.3 7.477 7.553 2.4 1.0 ft + 

23 voor 108 65.8 33.8 42.1 46.2 55.6 +3.3 +2.2 7.411 7.368 
top 40 34.4 32.0 42.1 37.2 44.2 +1.2 +0.8 7.458 7.408 I I " - I 

na 65.2 45.3 48.0 45.0 +4.3 +2.3 7.412 7.410 CX> 
0 

24 voor 110 69.8 43.3 39.2 43.7 52.0 +2.7 +1.4 7.420 7.368 
top 40 45.8 43.0 44.2 48.2 37.7 +3.3 -1.0 7.410 7.412 2.0 0.60 " 0 
na 71.0 51.5 46.5 43.4 +4.3 +2.0 7.425 7.415 

25 voor 112 68.5 47.2 29.9 44.3 ~o.o +2.5 +1.2 7.413 7.375 
top 36 li2. ·r 37.2 37.1 32·5 2.8 +3.1 +1.2 7.515 7.416 1.8 0.40 " 0 
na 73.7 46.5 36.0 45.0 +3.0 +1.1 7.473 7.397 

26 voor 120 65.4 36.0 34.9 35.0 43.2 -0.9 -2.5 7.428 7.368 
top 34 40.7 37.0 33.5 26.5 32.5 +2.8 +0.1 7.546 7.462 1.7 0.70 " + 
na 59.1 40.1 34.8 32.4 -0.3 -2.2 7.442 7.429 

27 voor 112 69.2 44.2 42.8 63.1 60.0 +4.1 -1.7 7.341 7.271 
top 50 37.1 34.0 39.2 42.9 49.5 +2.0 +0.8 7.426 7.365 1.2 I " + 
na 55.7 46.8 57.0 62.3 +3.0 +1.2 7.340 7.310 

28 voor 120 89.5 68.0 37.1 37.5 33.6 +4.3 +0.7 7.478 7.460 
top 56 56.0 54.0 37.1 35.2 31.6 +2.8 +1.2 7.480 7.485 1.3 0.20 " 
na 85.0 63.5 37.0 29.5 +2.3 -3.2 7.455 7.455 
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