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Inleiding
De menselijke huid en onderliggende weefsels (onderhuid en spierweefsel) zijn gevoelig voor
langdurige quasi-statische dwarsbelasting, zoals die bijvoorbeeld optreedt bij liggen of zitten.
De schade aan weefsels die een langdurige statische dwarsbelasting veroorzaakt, wordt
drukwond (decubitus) genoemd. Drukwonden zijn zeer belastend voor de patiënten en kunnen
de benodigde tijd voor behandelen aanzienlijk verlengen. Het voorkomen en behandelen van
drukwonden is daarom een belangrijk onderdeel in de geriatrie, revalidatie en orthopedie.
Omdat er te weinig bekend is over de ontstaansmechanismenvan drukwonden, is aan de
Technische Universiteit Eindhoven een project gaande met ais doeisteihg te onderzoeken wat
de invloed is van een langdurige statische dwarsbelasting op biologische zachte weefsels. Deze
stage maakt deel uit van het decubitusproject.

1.í Ontstaan van drukwonden
In deze paragraaf wordt duidelijk gemaakt hoe de ontstaansmechanismen van drukwonden
onderzocht gaan worden tijdens het decubitusproject.

Hypothese
De werkhypothese is dat een langdurig aangehouden hoge drukgradiënt in de interstitiële
ruimte tussen capillairen en cellen leidt tot een herverdeling van vloeistof en verandering van
deeltjesconcentratie.Daardoor kan de aanvoer van voedingsstoffen naar de cellen en de afvoer
van afvalstoffen uit de cellen verslechteren en kan irreversibele schade aan de cellen in het
weefsel optreden. Omdat spierweefsel metabool actiever is dan bijvoorbeeld de huid, zal het
gevoeliger zijn voor beschadiging van cellen.

Toetsen van de hypothese
Om de mechanismen die ten grondslag liggen aan deze pathologische verschijnselen te
bestuderen, wordt de relatie tussen langdurige dwarsbelasting en het optreden van spierschade
gesimuleerd in een diermodel. Hierbij wordt met een stempel gedurende een bepaalde tijd
kracht uitgeoefend op de huid en onderliggende weefsellagen van de tibialis regio (achterpoot)
van de rat. Om inzicht te krijgen in de inwendige rnschanische belastiing van het weefsel die
relvant is voor het ontstaan van drukwonden, is het noodzakelijk om tijdens experimenten bij
de rat gegevens over de inwendige mechanische toestand van het weefsel te verzamelen.
Voor het dierexperiment wordt een groep ratten blootgesteld aan belastingen die variëren in
duur en ‘intensiteit’ (druk). Zo worden combinaties van 2 , 4 of 6 uur en drukken van 3, 8 of
15kPa opgelegd met een cylindrische stempel. Op deze wijze wordt op grond van uit de
literatuur bekende gegeveris in ieder geval in het spierweefsel verschillende gradaties v a
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schade opgewekt [Kosiak, 19611. Per groep moet gedurende de gehele belastingsduur de
drukverandering in de interstifiele ruimte gemeten worden. De druk in de interstitiële ruimte
kan bepaald worden door de interstitiële vloeistofdruk te meten. De interstitiële vloeistofdruk
wordt later enerzijds gerelateerd aan de opgelegde externe belasting en anderzijds aan het
optreden van schade.

Interstitiële vloeistof
De interstitiële vloeistof, het weefselvocht, bestaat uit een matrix van macromoleculen. Met
het extracellulaire vocht vormen zij een gelei waarin collagene en elastine vezels zijn ingebed.
De interstitiële vloeistof verblijft deels gebonden en deels ongebonden in het interstitium. De
interstitiële vloeistofdruk wordt gedefinieerd als de hydrostatische druk in een interstitiële vrije
vloeistoffase [Wiig et al., 19811. In de normale interstitiële gelei hebben de grootste vrije
vloeistofruimten een diameter van 0.05 pm. De minimale afmeting van een druksensor is in de
orde van pm’s (micropipet), zodat het onmogelijk lijkt in de vrije vloeistof te meten. Wiig et
al. [1981] hebben echter laten zien dat het mogelijk is voldoende vrije vloeistof uit de gelfase
vrij te maken om interstitiële vloeistofdruk te meten met een micropipet. Er zijn echter geen
gegevens bekend van interstitieie vioeistofciru*metingenin weefsel onder dwarsbeiasting.

1.2 Interstitiële vloeistof drukmeetmethoden
Verschillende mogelijkheden bestaan om interstitiële vloeistofdruk te kunnen meten. Voor de
experimenten met de ratten dient een drukmeetmethodegevonden te worden waarmee het
mogelijk is in vivo metingen aan spierweefsel te verichten. Om een vergelijking van
interstitiële vloeistof drukmeetmethoden te kunnen maken is informatie gehaald uit Wiig
[ 19901. Interstitiële vloeistofdruk meetmethoden kunnen verdeeld worden in acute en
chronische meetmethoden. Voorbeelden van acute meetmethoden zijn metingen met de naald
methode, de Wick catheter methode, de Wick in naald (WIN) methode, en de micropipet
methode. Chronische meetmethoden zijn methoden die werken met geïmplanteerde
geperforeerde of poreuze capsules. In deze paragraaf worden bovengenoemde meetmethoden
met elkaar vergeleken en wordt een motivatie gegeven voor de keuze van de
micropipetmethode.

Geperforeerde geïmplanteerde capsule methode
Een voorbeeld van een chronische drukmeetmethode is een methode waarbij een geperforeerde
kunststof capsule geïmplanteerd wordt in levend weefsel. Na implantatie wordt vier tot zes
weken gewacht totdat afweerreakties afnemen en littekenweefsel gevormd is, alvorens door
inbrengen van een naald de druk in de capsule gemeten kan worden. Echter de vraag is of de
compositie van de vloeistof in de capsule hetzelfde is als die van de interstitiële vloeistof. Het
littekenweefsel dat de capsule omgeeft kan als een halfdoorlatend membraan gaan werken,
waardoor de eiwitconcentratie over dit membraan gaat verschillen. Een verschii in coiloïd
osmotische druk tussen vloeistof binnen en buiten de capsule resulteert in een hydrostatisch
drukverschil.

Boreuze geïmplanteerde capsule methode
Een betrouwbaardere chronische meetmethode is een methode waarbij een star stukje poreus
polyetheen materiaai met een poriegrootte van 35 tot 7 Û pm door middel van een poiyetheen
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catheter wordt geïmplanteerd. Het weefsel groeit niet in het poreuze materiaal en de
weefselvloeistof communiceert met de catheter via de poriën in de capsule. Druk kan gemeten
worden door een drukopnemer met de catheter te verbinden. Het littekenweefsel dat de poreuze
capsule omgeeft is dunner dan bij de geperforeerde capsule. Het verschil in eiwitconcentratie
over het ontstane membraan zal daarom ook kleiner zijn.

Naald methode
Bij de naald methode wordt de naald in het weefsel gebracht. De vloeistofkolom in de naald
wordt dus in contact gebracht met de interstitiiele vloeistof. Het meten kan gebeuren met of
zonder injectie van vloeistof vanuit de naald in het weefsel. Met een manometer wordt de druk
in de naald gemeten.
Een nadeel is dat de naaldmethode traumatisch is. Door de insertie van de naald kunnen
bloedvaten en lymfevaten stukgetrokken worden, cellen kapot gaan, en acute
ontstekingsreakties ontstaan. Dergelijke weefselbeschadigingen kunnen de hydrostatische
vloeistofdruk beïnvloeden. Wanneer met behulp van infusie gemeten wordt, wordt niet alleen
de druk in het interstitium gemeten, maar tevens de weerstand van het weefsel tegen infusie.
Nog een nadeel van de naald methode is de lange insteltijd (ongeveer een half uur).

Wick methode
De wick methode is een methode die gebruik maakt van een polyetheen catheter, gevuld met
een fysiologische zoutoplossing, waaraan een drukopnemer is verbonden. De diameter van de
catheter bedraagt ongeveer 0.6 mm. Een gevlochten bos draad wordt de wick-catheter
ingetrokken zodanig dat een klein stukje draad buiten de buis blijft om ervoor te zorgen dat de
zoutoplossing voldoende contact maakt met de interstitiële ruimte. Het weefsel wordt op deze
manier aan het eind van de catheter ondersteund, zodat met zoutoplossing gevulde holtes
ontstaan die in evenwicht zijn met de omringende interstitiële vloeistof. Zonder de draad zou
het weefsel de catheter blokkeren en zou er geen druk gemeten worden.
De vloeistof die vanuit het meetsysteem het weefsel instroomt, kan de druk rond de naaldtip
beïnvloeden. Evenals bij de chronische meetmethoden kan de wick-catheter als een
halfdoorlatend membraan gaan werken en dus als een osmometer gaan functioneren. Andere
nadelen van de wick methode zijn de weefselbeschadigingen als gevolg van de grootte van de
naald en de methode heeft een lange insteltijd.

Wick in naald methode
De wick in naald methode is ontworpen om de voordelen van de naald en de wick methode te
combineren. Bij de wick in naald methode wordt de wick in een naald met een diameter van
0.6 mm geschoven en in het weefsel gebracht. De kans op bloedingen en ontstekingen op de
plaats van injectie is kleiner dan bij de wick methode. De druk die met de wick in naald
methode gemete2 wordt is iiitsluitend hydrostatisch vm axd.

Micropipet methode
Micropipetten zijn buisjes met een tipdiameter in de ordegrootte van 1 pm. De micropipet
wordt voor het inbrengen in weefsel gevuld met een hypertonische vloeistof. De micropipet
wordt met de tip in het weefsel gebracht. Door onderdruk in de pipet aan te brengen, zal een
bectje hterstitiëlc vloeistof de pipettip ingaan. Bij het meten met micropipetten wordt v l n een
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servo-nulling systeem gebruik gemaakt. Het servo-gecontroleerdedrukmeetsysteem werkt
volgens een principe waarbij de electrische impedantie gemeten wordt van een micropipet
waarin zich een scheidingsvlak tussen een hyper-en een isotonische vloeistof bevindt.
Drukverandering aan de tip van de micropipet zal de positie van het scheidingsvlak doen
verplaatsen. Door het verschil in electrische weerstand van de twee zoutoplossingen zal een
verandering van de positie van het scheidingsvlakleiden tot een verandering van de totale
pipetimpedantie. De weerstandsverandering werkt als een foutsignaal op het servo-systeem,
die daardoor een lineaire pomp aanstuurt om een gelijke, tegengestelde druk te genereren. De
pompdruk die als maat voor de weefseldruk wordt gehanteerd, kan eenvoudig met een
conventionele drukopnemer gemeten worden.
Een nadeel van glazen micropipetten is dat ze gemakkelijk breken. Een vereiste is daarom dat
het weefsel niet aktief mag bewegen en niet te snel vervormt. Plastic pipetten meten net zo
goed als glazen pipetten, echter een nadeel blijft de weefselbeschadiging, die veroorzaakt
wordt bij het inbrengen van de stalen naald waarmee de plastic pipet in het weefsel gebracht
wordt [Houben, 19881
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hydrostatische drukgradiënten over zachte dierlijke celmembranen onwaarschijnlijk zijn.
Wanneer de pipetpunt in een bloedvat zit, kan dit opgemerkt worden doordat de pipet dan de
bloeddruk meet die veel hoger is dan de interstitiele vloeistofdruk van onbelast spierweefsel.

Motivatie van de keuze voor de micropipet methode
Omdat bij de dierproeven direct gemeten moet worden is een chronische meetmethode niet
geschikt voor het decubitusproject. Omdat de micropipet de kleinste drukmeter is, zal het
weefsel minder beschadigen tijdens een interstitïele vloeistof drukmeting dan met iedere andere
methode. Met de micropipet methode worden enkel hydrostatische drukken gemeten en de
insteltijd is relatief kort ten opzichte van de andere methoden. Om het spierweefsel zo min
mogelijk te beschadigen, wordt gekozen voor glazen micropipetten. Het probleem van de
breekbaarheid van glazen micropipetten kan grotendeels onderschept worden door de
achterpoot waarin gemeten wordt te fixeren. Nu treedt alleen nog vervorming van het
spierweefsel op door de druk die de stempel erop uitoefent. Omdat de nadelen van de
micropipet methode veel kleiner zijn in vergelijking tot de andere interstitiële vloeistof
drukmeetmethoden,lijkt de micropipet methode het meest geschikt voor het meten van de
interstitiële vloeistofdruk in de tibialis regio van de rat.

1.3 Doelstelling
Het doe! van deze stage is om een evaluatie te maken van de micropipet methode voor het
langdurige meten van interstitiële vloeistof in dwarsbelast spierweefsel. Daarbij zullen de
invloeden van pipetparaineters en zoutconcentïaties onderzocht worden.

1.4 Opzet van dit verslag
In het volgende hoofdstuk wordt een inventarisatie gemaakt om erachter te komen hoe het de
micropipet methode toegepast zou kunnen worden bij de metingen bij de dierproeven voor het
decubitusproject. Aan de hand van de inventwisatie worden in hoofdstuk 3 ineetpïotocohì
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beschreven. Tevens worden meetopstellingen beschreven en afgebeeld en de uit te voeren
experimenten beschreven. In hoofdstuk 4 worden de verkregen resultaten gepresenteerd en
besproken. De resultaten worden in hoofdstuk 5 bediscussieerd en naar aanleiding daarvan
worden conclusies getrokken en enkele aanbevelingen gedaan.
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Hoofdstuk 2

De micropipet methode
A

A

Om van de micropipet methode gebruik te kunnen maken bij interstifiele vloeistof
drukmetinger, in spierweefsel onder druk, wordt in dit hoofdstuk eerst een inventarisatie
gemaakt van gebruikte meetsysteem (Instrumentationfor Physiology and Medicine, ‘Dual
Servo-nulling pressure measuring system model 5D’). Eerst zal een beschrijving van de
werking en de eigenschappen van de micropipet gegeven worden, daarna wordt de werking
van het gehele microdruk meetsysteem beschreven. Tenslotte worden richtlijnen opgesteld
waaraan het meetsysteem moet voldoen voor de dierproeven van het decubitusproject die met
behulp van gegevens uit de literatuur.

2.1 De micropipet
Micropipetten worden getrokken met een pipettentrekker (Sutter Instrument, model P-97).
Verschillende pipetgeometrien kunnen met dit apparaat verkregen worden. Om de invloeden
van de pipetgeometrie te kunnen begrijpen, wordt eerst de werking van de pipet beschreven.
Om de gewenste geometrie te kunnen bepalen van de pipet die het meest geschikt is voor
vloeistofdrukmeting in spierweefsel onder dwarsbelasting, worden verschillende parameters
die de werking van een pipet beïnvloeden besproken.

Het trekken van pipetten
Een glazen capillair wordt aan de uiteinden ingeklemd en in het midden verwarmd. De
uiteinden worden uit elkaar getrokken, zodat de capillair in het midden insnoert en uiteindelijk
splitst in twee symmetrisch gevonnde pipetten. Op het trekapparaat zijn met grote precisie de
verwarming van de spiraal, de trekkracht en applicatietijden in te stellen. De gewenste
geometrie kan verkregen worden door verandering van de instelling op het trekapparaat.

Werking van de pipet
Pipetten worden gekarakteriseerd door hun druk-weerstand relatie. Figuur 2.1 laat de statische
en dynamische dmk-weerstand relaties zien, zoals Fox en Wiederhielm (1972) ze vonden.
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Figuur 2.1 : Statische en dynamische relatie van een pipet met een tipdiameter van 0.3 pm,
gedompeld in fysiologisch zout. De pipet bevindt zich in een drukkamer waarin met een
pistonfoondynamische drukken opgelegd kunnen worden. De pipet is gevuld met 1.2 M NaCl.
In de figuur stelt pi. de druk in de pipet voor en poutde druk in de drukkamer [Fox &
Wiederhielm, 19731.

De statische druk-weerstand relatie ontstaat door een drukverschil (pb- pout)aan te leggen. Dit
veroorzaakt een verschuiving van het scheidingsvlak en dus een verandering van de totale
pipetweerstand. In de evenwichtssituatiewordt de verplaatsing van het scheidingsvlak ten
gevolge van diffusie van ladingdragers van de geconcentreerde pipetinhoud naar de minder
geconcentreerdeexterne zoutoplossing volledig gecompenseerd door de volumeflow in de
pipet.
Wanneer de druk buiten de pipet groter is dan de druk in de pipet, zal er de minder
geconcentreerde vloeistof de pipet instromen. Het scheidingsvlak zal daardoor verschuiven wat
resulteert in een lagere geleidbaarheid en dus een hogere elektrische weerstand in de tip. Bij
het verder opvoeren van de druk zal de weerstand echter steeds minder toenemen, omdat 95 %
van de elektrische weerstand binnen 75 tipdiameters van het uiteinde ligt. De maximale
pipetweerstand wordt dus bepaald door de zoutconcentratie van de externe vloeistof.
Wanneer de druk in de pipet groter is dan de druk buiten, zal er vloeistof uit de tip naar buiten
stromen. De concentratie NaCl neemt hierdoor toe in de tip wat resulteert in een afname van
de weerstand. Als de uitstroom voldoende groot is, zodat de gehele tip gevuld is met de
hooggeconcentreerdezoutoplossing, zal verder opvoeren van de druk in de pipet niet meer
resulteren in een verdere afname van de weerstand. De minimale pipetweerstand is dan bereikt.
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Meetfouten
Wanneer drukveranderingen beperkt blijven tot circa 10 Hz [Fox & Wiederhielm, 19731,
zullen de drukveranderingen momentaan gevolgd worden door weerstandveranderingen.
Tijdens de dierproeven wordt echter een statische druk opgelegd en zullen de interstitïele
vloeistof drukmetingen quasi-statisch van aard zijn. Op de dynamische karakteristieken van de
pipet wordt daarom niet verder ingegaan.
Een verstoring die wel voor statische processen geldt is dat door diffusie van ionen de lokale
concentratie over het scheidingsvlak verandert. Deze concentratieveranderingkan een
verandering van de totale pipetweerstand tot gevolg hebben en treedt dus een meetfout op.

De pipetgeometrie
Behalve de concentraties van de vloeistoffen is ook de geometrie van een pipet bepalend voor
de totale weerstand van de pipet.
De pipet kan in een aantal delen opgebouwd worden gezien, bestaande uit de schacht, de
schouder en de tip, zoals in figuur 2.2 aangegeven is.

I

schacht

I

schouder

tip

Fimur 2.2: De pipetgeometrie

De diameter van de pipetopening aan de tip bepaalt het oppervlak van het geleidend medium,
de vloeistofkolom. Als de diameter klein is, neemt de totale pipetweerstand toe.
Zowel de de tiplengte als de openingshoek zijn bepalend voor de weerstand. In een pipet met
een lange tip kan de externe vloeistof verder komen dan in een pipet met een korte tip.
Hierdoor zal de maximale weerstand van een pipet met een lange tip met dezelfde tipdiameter
hoger zijn. Door de openingshoek wordt de gevoeligheid van de pipet bepaald. Bij een tip met
een kleine openingshoek zal een bepaalde hoeveelheid externe vloeistof verder de tip inkomen
en dus een grotere weerstand hebben dan bij een tip met dezelfde diameter en een grotere
openingshoek.
Eefi scherpe pipet heeft een I a g e tip met ee2 kleine openingshoek en dus een grotere
gevoeligheid en een hogere maximale weerstand dan een stompe pipet met dezelfde
tipdiameter. De minimale weerstand blijft echter gelijk, omdat die bepaald wordt door de
tipdiameter en de zoutconcentratie in de pipet. Het werkgebied van een scherpe pipet zal dus
groter zijn dan van een stompe pipet.
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Spierweefsel wordt minder beschadigd bij het aanprikken van de micropipet naarmate de
tipdiameter kleiner is en de tiplengte groter is (scherper). Maar pipetten zijn steviger wanneer
de schouder-tip regio zo kort mogelijk wordt gehouden (stomp).

2.2 Werking van het microdruk meetsysteem
Een bepaald gedeelte van de druk-weerstand relatie van de pipet is min of meer lineair (zie
figuur 2.1). Door terugkoppeling met het servo-systeem is het mogelijk in dit lineaire gebied te
blijven. Zonder terugkoppeling heeft de pipet een lineair werkgebied van ongeveer - 1 tot 1
kPa. Met terugkoppeling kan het lineaire werkgebied oplopen van -40 tot 40 E a . De
gevoeligheid van het microdruk meetsysteem wordt bepaald door het heaire gebied. Als dit
gebied steil verloopt, resulteert een kleine drukveranderingin een grote weerstandsverandering.
De lengte van het lineaire gebied wordt bepaald door het verschil tussen de maximale en de
minimale weerstand van de pipet. Als het verschil klein is dan is de instelling van het werkpunt
erg kritisch. Omdat de instelling van het werkpunt van de pipet belangrijk is voor de metingen,
wordt na een globale beschrijving van het microdruk meetsysteem, de werking van het servosysteem nader toegelicht.

Globale beschrijving van het microdruk meetsysteem
Drukverandering in het weefsel zal door stroming in de pipettip een verplaatsing vanuit een
evenwichtssituatie van het scheidingsvlak tot gevolg hebben. Met een verplaatsing van het
scheidingsvlak in de pipet zal de totale elektrische pipetweerstand veranderen. Deze
weerstand, is dan niet meer gelijk aan de evenwichtsbrugweerstandin het servo-systeem. Het
verschil tussen de pipet-en de brugweerstand wordt via een lineaire relatie omgezet in een
foutsignaal. Dit spanningssignaal stuurt een lineaire pomp aan die gevuld is met siliconen olie.
De pomp is via kraantjes en een polyetheen buisje verbonden met een pipethouder waarin de
pipet vast zit. Tussen de pomp en de pipet bevindt zich een olie-zout scheiding. Een
verandering in de pompspanning, veroorzaakt door het foutsignaal, zorgt voor een
membraanverplaatsing,resulterend in een drukvariatie die achterop de pipet staat. Deze
drukvariatie dwingt het scheidingsvlakweer terug te komen op de evenwichtspositie, zodat het
foutsignaal gelijk aan nul wordt.
Omdat het systeem snel genoeg kan reageren op drukveranderingenin het weefsel, zal de
pompdruk de weefseldruk bijna momentaan volgen. Daardoor zal het scheidingsvlak op zijn
evenwichtspositieblijven en zal er nauwelijks vloeistofverplaatsingin de pipettip zijn. De
pompdruk wordt aan de andere kant van de pomp gemeten met een drukopnemer, welk
uigangssignaal wordt versterkt door een meetversterker. De meetversterker stuurt de waarden
naar een AD-converter, welke de analoge waarden converteert naar binaire getallen die naar
een personal computer worden gestuurd. Met signaal opslag-en bewerkings pïograit?ra’s
kunnen de gemeten waarden worden bewerkt en opgeslagen.

Werking van het servo-systeem
Een sinusgenerator in het servo-systeem wekt een spanning op waardoor een wisselstroom
door de pipet gevoerd wordt, zodat de pipetweerstand in een spanning omgezet kan worden.
De andere uitgang van de sinusgenerator wordt gebruikt om de in het servo-apparaat
aanwezige oscilloscoop te triggeren. Met deze oscilloscoop kunnen twee interne signalen
bekeken worden. Het bovenste signaal is de duheiÎasig gelijkgerichte sinus, die de synchrone
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detector uitkomt. Aan het onderste signaal is te zien bij welke stand van de capaciteitsbalans
hoogfrequente oscillaties beginnen op te treden. Op deze manier geven beide signalen een
indicatie van het al dan niet goed ingeregeld zijn van het servo-systeem.
De capaciteitsbalans dient om te compenseren voor paracitaire capaciteiten van pipet en
bedrading. Deze capaciteiten geven namelijk aanleiding tot ongewenste fasedraaiingen van het
spanningssignaal van de pipet ten opzichte van de draaggolf. Bij juiste instelling, net onder het
oscillatiepunt van de capaciteitsbalans, zijn de signalen in fase.
De brugs9anning kan met de draaiknop op het servo-apparaat ‘bridge balance’ ingesteld
worden. Als het drukverschil nul is, kan de brugspanning (op de oscilloscoop aangeduid met
‘b’) gelijk aan het spanningssignaalvan de pipet (aangeduid met ‘p’) gezet worden. Een
verschilversterker trekt de signalen van elkazs af en versterkt het verschil 7 maal.
Ongewenste frequentie-componentenuit het signaal dat de verschilversterkerverlaat worden
door een band doorlaat-filter uit het signaal gefilterd. Aangenomen wordt dat de amplitude en
de fase van de draaggolf hierdoor niet beïnvloed worden.
Het signaal afkomstig van de verschilversterker is een amplitude gemoduleerde draaggolf. De
modulatie ontstaat door de laagfrequente drukverschillen over de pipet. Door het servosysteem moeten deze drukverschillen zo klein mogelijk gehouden worden, zodat de
drukopnemer op de pomp zo exact mogelijk de druk in het weefsel volgt. De pomp moet
aangestuurd worden met dit laagfrequente verschilsignaal, zodat de amplitude gemoduleerde
draaggolf eerst gelijkgericht en gefilterd moet worden. Dit gebeurt door de synchrone detector.
Na de synchrone detector wordt een laagdoorlaatfilter toegepast om de gelijkgerichte signalen
af te vlakken, zodat het orginele laagfrequente modulerende signaal teruggewonnen wordt.
Het laagfrequente signaal dat de laagdoorlaatfilter verlaat wordt nog 22 maal versterkt. Met
een andere draaiknop op het servo-apparaat ‘gain’ kan het vloeistofcircuit worden gesloten.
Als de ‘gain’op nul staat, is het terugkoppelmechanisme buiten werking. Opdraaien van de
‘gain’ sluit de keten. Hoe verder de ‘gain’ wordt opgedraaid des te sterker de terugkoppeling
is. In het quasi-statische geval volgt de druk aan de pomp de weefseldruk nauwkeuriger,
wanneer de ‘gain’ zo groot mogelijk wordt gekozen. De versterking van de ‘gain’ ligt tussen O
(helemaal dicht) en 1 (helemaal open). Met de ‘gain’ dicht is het mogelijk door verdraaiing van
de ‘motor power offset’-knop op het servo-apparaat het membraan van de pomp te verplaatsen
en daarrnee de plaats van het scheidingsvlak in de pipettip. Na de ‘gain’ en ‘motor power
offset’ wordt het signaal -10 maal versterkt wat resulteerd in een verandering van de
pompspanning.
Voor een goede werking van het microdruk meetsysteem moet ervoor gezorgd worden dat het
lineaire gebied steil is en het verschil tussen de maximale en de minimale weerstand van de
pipet groot is. Bij de dierexperimenten bestaat de externe vloeistof uit weefselvloeistof en ligt
de maximale pipetweerstand dus vast. Voor de concentratie NaCZ vm de interne vloeistof kan
een waarde gekozen worden tussen 0.5 en 2.0 M [Handleiding IPM-systeem]. De concentratie
van de interne vloeistof dienî aangepast ie worden op de diameter van de pipettip, zodat de
totale pipetweerstand in de buurt van 5 Mi2 ligt. Dit garandeert namelijk een goede werking
van het microdruk meetsysteem, omdat de druk-weerstand relatie van de pipet dan steil en
breed genoeg is.
Voor iedere meting dient het servo-systeem opnieuw ingesteld te worden.
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2.3 Gegevens uit eerder onderzoek
Uit eerder onderzoek is gebleken dat pipetten met diameters groter dan O. 1 pm het voordeel
hebben dat ze minder gevoelig zijn voor veranderingen in de temperatuur en de weerstand van
de externe vloeistof [Fox & Wiederhielm, 19731. Doordat het lineaire werkgebied van een
grote pipet smaller is, moet de versterkingsfactorvan het servo-systeem hoger zijn. Nadelig
van kleine pipetten is dat de druk-weerstand relatie minder steil is en dat ze sneller worden
beïnvloed door stromen van contactpotentialen.
Diffusie van water aan het scheidingsviak in de tip veroorzaakt een veranaerhg van de
concentraties van de interne en de externe vloeistoffen. Deze concentratie veranderingen leiden
ertoe dat na verloop van tijd een afwijking ontstaat in de gemeten drukwaarden [Wijnja,
19931. In pipetten met kleine tipdiameters is de diffusie minder, omdat het
scheidingsoppervlak waarover diffusie plaats kan vinden kleiner is. De diffusie is groter
naarmate de concentraties van de in-en externe vloeistoffen meer verschillen.
Met kleinere tipdiameters dan 1 pm zijn in in vitro Spierweefsel tijdens confined compression
geen betrouwbare metingen gedaan [Pennings, 19921. Pipetten raken eerder verstopt door
weefseldeeltjes naarmate de tipdiameter kleiner is. Maar kleine pipetdiameters kunnen
misschien wel gebruikt worden voor in vivo metingen, in spierweefsel waarbij de pipettip
meebeweegt of het spierweefsel niet aktief beweegt.
Op grond van deze literatuurgegevensvan eerder onderzoek kan geconcludeerd worden dat
voor de vloeistof drukmeting in belast spierweefsel het best glazen pipetten met een diameter
in de orde grootte van 1 pm gebruikt kunnen worden.

2.4 Vraagstellingen
Voor de toepassing van de micropipet methode tijdens in vivo metingen aan de ratten moet het
systeem aan een aantal eisen voldoen. Voor deze eisen wordt van de moeilijkste situatie
uitgegaan. Dit is bij een 6 uur durende meting bij een dwarsbelasting van 15 kPa.Aan de hand
dit gegeven zijn de volgende vragen over de werking van het meetsysteem te stellen:
0

0

Komt de gemeten druk voldoende overeen met de werkelijke druk tussen O tot 15 kPa?
Hoeveel wijkt de gemeten druk af van de werkelijke druk door diffusie van ionen over het
scheidingsvlakna 6 uur bij een opgelegde druk van 15 kPa?

Naast vragen over de werking van het gehele meetsysteem zijn er vragen over de micropipet
afzonderlijk te stellen:
0

Is de pipettip stevig genoeg om niet te breken bij het aanprikken van het spierweefsel?

0

Breekt de pipettip in spierweefsel dat plaatselijk belast is met maximaal 15 kPa?

0

Raakt de pipettip verstopt tijdens een drukmeting in spierweefsel?
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Hoofdstuk 3

Methoden
In dit hoofdstuk worden methoden bedacht om de vraagstellingen in paragraaf 2.4 te kunnen
beantwoorden. Met pipetten van verschillende geometriën zullen in vitro experimenten gedaan
moeten worden. Daarvoor worden eerst protocollen opgesteld. Daarna worden de gebruikte
meetopstellingen en de instelprocedures van de apparaten ter voorbereiding van de
experimenten beschreven.

Om de vraagstellingen te beantwoorden zullen drie afzonderlijkeexperimenten worden
uitgevoerd. Eerst zal de validiteit van het systeem worden nagegaan. Daarna wordt gekeken
hoe groot de meetfout ten gevolge van diffusie over het scheidingsvlak is. Met pipetten,
waarmee het systeem valide meet en de meetfout ten gevolge van diffusie niet significant is,
zullen vloeistofdrukmetingen in spierweefsel gedaan worden. De meetprotocollen van deze
experimenten worden hieronder beschreven. Een gedetailleerderebeschrijving van de
meetprotocollen is opgenomen in bijlage 1.

Validatie van het microdruk meetsysteem
Om na te gaan in hoeverre de gemeten druk aan de pomp overeenkomt met de werkelijke druk,
zal de validatie van het microdruk meetsysteem bepaald moeten worden. Een druk die aan een
pipet wordt opgelegd dient zo goed mogelijk overeen te komen met de tegendruk die de pomp
levert om het scheidingsvlak op z'n plaats te houden. De afwijking van de gemeten druk ten
opzichte van de opgelegde druk wordt significant genoemd wanneer deze groter is dan 5 %.
Voor de validatie van het meetsysteem dienen bekende drukken van O tot 15 kPa opgelegd te
worden aan de pipettip. De meting kan statisch gebeuren, omdat snelle fluctuaties in de
weefseldruk niet waarschijnlijk zijn bij een constante opgelegde druk. Dit is mogelijk door een
pipet in een vaatje op te sluiten waarbij de tip in vloeistof hangt. Om een meting in interstitiële
vloeistof te simuleren wordt een fysiologische zoutoplossing gebruikt (O. 154 M NaC1). De
capaciteitsbalans die de de spanning over de pipet meet, dient contact te kunnen maken ergens
boven de pipet met de hypertonische zoutoplossing en onderaan de pipettip. Het contact
onderan de pipettip kan gemaakt worden via het fysiologische zout.
Wanneer het servo-systeem ingesteld is, wordt zonder druk op het vaatje te leggen, de
balansen van de kanalen waarop de drukopnemers zijn aangesloten de meetversterker op nul
gebracht. Daarna wordt de druk met de drukoplegger steeds met 2 kPa verhoogd. Om wat
ruimte over te laten zal een drukverhoging tot 20 kPa gedaan worden. De meetwaarden van de
opgelegde druk en de gemeten druk aan de pomp worden steeds na ieder drukverhoging
opgeslagen in de computer.
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De meting wordt beëindigd door het ventiel van de drukoplegger weer open te draaien.

Drukmeting bij alzijdige druk
Wanneer het meetsysteem gevalideerd is, kan worden nagegaan hoe groot de meetfout is ten
gevolge van diffusie van ionen over het scheidingsvlak.De meetfout ten gevolge van diffusie
van ionen wordt significant genoemd wanneer deze groter is dan 5 %.
Wanneer een validatiemeting is gedaan, kan meteen worden overgegaan op een experiment
w22rbij gzdsmde 6 uur een alzijdige Xn~kop het dxkvaatje met fysie!ogisch z o ~wordt
t
gelegd. Er wordt een druk van 15 kPa opgelegd, omdat er vanuit wordt gegaan dat de
afwijking van de gemeten druk ten gevolge van diffusie van ionen het grootst is bij een hogere
opgelegde druk.
Gedurende 6 uur worden iedere 2 seconden de meetwaarden van de gemeten en de opgelegde
druk opgeslagen in de computer. Na 6 uur wordt de meting beëindigd. Eerst wordt de druk
weer naar nul gebracht en de kraantjes naar de olie-zout scheiding toe dichtgedraaid. Nadat de
‘gain’ is teruggedraaid kan het servo-systeem worden uitgeschakeld. De pipet wordt uit de
houder gehaaid en afgespoeld met gedestilleerd water en bewaxd.

Drukmeting in dwarsbelast spierweefsel
Voordat er drukmetingen in spieweefsel onder dwarsbelastingplaats vinden, worden pipetten
met verschillende tiplengten getest op hun breekbaarheid. Omdat tijdens de drukmeting in
belast spierweefsel met twee pipetten tegelijk wordt gemeten, worden bij deze test ook steeds
twee pipetten gebruikt.
Een stukje dood spierweefsel wordt in het horlogeschaaltje op het rubberen vliesje gelegd. Het
weefsel wordt boven de rubber dop geplaatst om kanteling van het schaaltje te voorkomen,
wanneer de belasting wordt aangebracht. De pipetten worden in de pipethouders horizontaal
opgesteld in de micromanipulator en in de richting van de tip 2 mm in het spierweefsel
gebracht. Daarna wordt de stempel boven de pipettippen geplaatst op het stukje weefsel.
Nadat de stempel in het weefsel is gezakt (na ongeveer 1 minuut), worden de pipetten weer uit
het weefsel getrokken. De stempel wordt daarna pas van het weefsel verwijderd om schade aan
de pipettip en het weefsel zoveel mogelijk te voorkomen. De pipetten worden uit hun houders
gehaald en onder de microscoop worden bekeken.
Tot slot moet getest worden of het mogelijk is in spierweefsel onder dwarsbelasting vloeistof
druk te kunnen meten met de micropipet methode. Voor dit experiment komen alleen
pipetsoorten in aanmerking die valide meten en waarvan de gemeten druk niet meer dan 5 %
afwijkt van de opgelegde druk binnen 6 uur ten gevolge van diffusie van ionen. Er wordt met
twee pipetten gemeten om de betrouwbaarheid van het systeem te testen. Daarbij zal getracht
worden de tips op praktisch dezelfde lokatie in het weefsel te brengen. Omdat de weerstand
tegen druk van dood spierweefselniet veel lager is dan van levend spierweefsel,kunnen
experimenten in vitro worden uitgevoerd.
Een stukje dood spierweefsel (kipfilet) wordt in het horlogeschaaltje met fysiologisch zout
ondergedompeld.Iedere capaciteitsbalans dient met de hypertonische zoutoplossing boven de
pipet en met de vloeistof van het waarin het spierweefsel zich bevindt contact te maken. Door
de pipetten eerst met de tip contact te laten maken met het fysiologisch zout kunnen beide
servo-systemen worden afgesteld en de gebruikte kanalen op de meetversterker worden genuld.
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De pipetten mogen niet meer uit de zoutoplossing komen alvorens in het weefsel te worden
gebracht. Het fysioIogisch zout voorkomt tevens uitdroging van het weefsel.
Nadat het systeem is ingeregeld worden gedurende 6 uur iedere 2 seconden de gemeten
drukwaarden in de computer opgeslagen. De pipetten worden horizontaal gehouden en met een
micromanipulator langzaam 2 mm in het weefsel gebracht, zodat de tipopening zich in ieder
geval onder de stempel zal bevinden. Op het weefsel wordt een gewichtje geplaatst dat een
druk van ongeveer 15 kPa in het weefsel veroorzaakt.

Na 6 WE wordt eerst de ‘gab' v z i ~hst ssrvo-systeem dichtgedraaid. Dm worden de haantjes
dichtgedraaid en kan het servo-systeemworden uitgeschakeld. Voordat het gewichtje van het
weefsel wordt gehaald, worden de pipetten voorzichtig uit het weefsel gehaald met de
micromanipulator.De pipetten worden uit hun hoiideïs gehaald eri afgespoeld. Cndeï de
microscoop wordt bekeken of de pipetten gebroken of verstopt zijn geraakt.

3.2 Meetopstellingen en apparatuur
In deze paragraaf worden eerst de meetopsteiiigen beschreven die gebruikt worden om de
experimenten uit te voeren. Daarna wordt beschreven hoe de apparatuur kan worden ingesteld
ter voorbereiding van de experimenten (zie ook bijlage 1).

Meetopstellingen
Voor de validatie van het microdruk meetsysteem en de voor de drukmeting bij alzijdige druk
kan een zelfde opstelling gebruikt worden (zie figuur 3.1). De druk kan in een afgesloten
vaatje worden opgelegd met een mechanische drukoplegger (Druck, ‘DPI 603 Portable
pressure calibrator’,meetbereik:- 100 tot 2000 kPa, nauwkeurigheid: 0.02 kPa).
De capaciteitsbalans (Instrumentationfor Physiology and Medicine) kan via de geleidende
pipethouder contact maken met de 2.0 M zoutoplossing en geaard worden via een geleidend
metalen staafje dat contact maakt met het fysiologisch zout in het calibratievaatje.Het
calibratievaatje is gemaakt van perspex en dus niet geleidend. De druk in het vaatje en de druk
aan de pomp (Ling Dynamic Systems, model V203) kunnen beide gemeten worden met
drukopnemers (Spectramed, model PlOEZ, meetbereik: -7 tot 40 kPa, gevoeligheid: 37
pV/kPa, meetnauwkeurigheid: O. 1 kPa). Door de meetversterker (Peekel Instruments,
‘UniversalPrecision Amplifier model CA1lo’, meetbereik: 0.025 tot 25 mVN, resolutie: 0.5
pVN), worden de signalen van de drukopnemers versterkt en via een AD-converter
(meetbereik: -10 tot 10 V) naar de computer gezonden. Op een voltmeter kunnen de voltages
per kanaal zichrbaar worden gemaakt.
Om de breekbaarheid van de pipetten te testen wordt eerst een opstelling gebouwd waarbij een
stukje spierweefsel op een schaaltje komt te liggen, zodanig dat pipetten horizontaal het
weefsel in kunnen. Hiervoor wordt zen horlogeschaaltje gebruikt dat schuin wordt neergezet
op een rubber dop. Een stukje spierweefsel komt op het schaaltje te liggen met de
spiervezelrichtingin het horizontale vlak. Een rubberen vliesje tussen het stukje weefsel en het
schaaltje kan voorkomen dat het weefsel wegglijd onder de belasting. Een micromanipulator
(Metallurgie, model MM33) is omgebouwd, zodat twee pipetten tegelijk in het weefsel worden
gebracht. De kans op breken van de tip tijdens aanpnkken van het weefsel wordt verkleind
door de micromanipulator slechts in de richting waarin de pipettip wijst te laten bewegen. De
hoppe:: am de z%xxxmtn,ip!&er zijn dlen voorzi~,nv11 zen afstmds amduiding. De
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bovenste knop die de micromanipulator in horizontale richting laat bewegen heeft een resolutie
van O. 1 mm. Hiermee kunnen de pipetten nauwkeurig een bepaalde afstand het weefsel in
worden gebracht. Een cylindrisch gewichtje van 236 gram met een contactoppervlak van 154
mm2 wordt gebruikt om een druk van 15.0 kPa aan het spierweefsel op te leggen.

computer

0 lucht
1
&
.....
... 0.154MNaCI
drukoplegger
siliconen-olie

Figuur 3.1: Meetopstellingtijdens validatie van het microdruk meetsysteem
en ddkmethg bij dzijdige d z k .
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Voor het meten met de pipetten in belast spierweefsel wordt de opstelling om de breekbaarheid
te testen gekoppeld aan het servo-systeem (zie figuur 3.2). Omdat met twee pipetten wordt
gemeten zijn twee pompen, twee capaciteitsbalansenen twee servo-systemen nodig. De
drukopnemers worden nu ieder aan een pomp gezet. Het horlogeschaaltje wordt gevuld met
fysiologisch zout om uitdroging van het dode weefsel te voorkomen. De capaciteitsbalansen
worden ieder in contact gebracht met een van de pipethouders. Eén van de balansen wordt
geaard met het fysiologisch zout, omdat anders ongewenste stroomkringen kunnen ontstaan.
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Fimur 3.2: Meetopstelling tijdens drukmeting in dwarsbelast spierweefsel.
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Instellen van de meetversterkerVoordat er metingen gedaan kunnen worden zal de meetversterker eerst moeten worden
ingesteld (zie bijlage 1). Dit hoeft maar één keer te gebeuren. Na elkaar worden de
drukopnemers verbonden met de drukoplegger. De drukoplegger heeft een digitaal scherm
waarop de opgelegde druk is af te lezen. Het meetbereik van het microdruk meetsysteem dient
minimaal O tot 15 kPa te zijn. Om wat ruimte over te laten, zal ervoor gezorgt worden dat
drukken van O tot 20 kPa gemeten kunnen worden. Omdat de AD-converter maximaal 10 V
kai7 metes, wordt de wrsterker zo afgesteld dat bij een Uxk vzi 20 k?a de mor,itor 10 \Tolt
aanwijst. Een meetwaarde van 1 Volt komt dus overeen met een druk van 2 kPa. De
drukopnemers hebben een gevoeligheid van 37 pV. Een maximale gevoeligheid van de
meetversterker wordt bereikt wanneer deze op 500 pVn- wordt gezet. Het meetbereik van de
versterker loopt dan van O tot 13.5V. Het meetbereik van de computer vormt dus de
beperkende factor.

Vullen van het vloeistofcircuit
Het vloeistofcircuit wordt gevuld met siiiconen-olie en een hypertonische zoutoplossing (2.0 M
NaCl), zoals in de meetopstellingen is afgebeeld. Er mogen geen luchtbellen in het systeem
ontstaan, omdat deze de meting kunnen verstoren. Wanneer geen meting gaande is moet ervoor
gezorgd worden dat de kraantjes naar de olie-zout scheiding toe dicht zijn gedraaid om
vermenging zoveel mogelijk te voorkomen. In bijlage 1 staat beschreven hoe het systeem goed
gevuld kan worden.
Voor het vullen van een groot deel van het vloeistofcircuit met siliconen-olie (dichtheid 0.8),
zijn enkele redenen aan te voeren. Ten eerste wordt hiermee corrosie van sommige onderdelen
voorkomen. Ten tweede is hiermee een deel van het systeem elektrisch geïsoleerd van de rest,
waardoor een aantal storingsbronnen uitgesloten wordt.

Vullen van de pipet
Voordat een pipet gebruikt gaat worden voor een meting, wordt de tip onder de microscoop
bekeken. Onder de microscoop kan bekeken worden of de tip gebroken is of niet. Wanneer de
pipettip heel is, dient de pipet gevuld te worden met de hypertonische zoutoplossing van 2.0 M
NaC1. Door de pipet in z’n geheel in de zoutoplossing te hangen, zal de pipet zich vullen.
Wanneer de pipet zich niet vult dan is de tip dicht of verstopt en is de pipet niet geschikt.
Wanneer de pipet nog niet geheel gevuld is, kan met een canule aan een spuit bevestigd de
pipet verder gevuld worden. De gevulde pipet wordt in de pipethouder geschoven en
vastgedraaid. Daarna wordt de pipet in de houder afgespoeld met gedestilleerd water om
geleiding via de geconcentreerde zoutoplossing te voorkomen en het fysiologische zout zuiver
te houden.

Instellen van het servo-systeem
Voordat het systeem wordt ingesteld kan de werking van het servo-systeem getest worden door
de capaciteitsbalans eerst in de ‘test’ stand te zetten. Wanneer het servo-systeem in werking
wordt gesteld, wordt dan een bekende weerstand van 5 Mi2 aan het systeem opgelegd. Het
spanningssignaaldat hierdoor veroorzaakt wordt is af te lezen op de oscilloscoop aangeduid
met ‘p’. Wanneer het drukverschil nul is, wordt de brugspanning aangeduid met ‘b’ gelijk
gesteld afi de spzmiiig v m de pipet. Ge ‘motoï power offset’ moet op de nüllijn van de
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oscilloscoop worden geplaatst. Het elektonisch circuit werkt goed, wanneer het sinussignaal en
de capaciteitsbalans beide geen oscillatie vertonen.
De ‘bridge balance’ wordt eerst weer teruggedraaid. Wanneer het elektronisch circuit in orde
is kan de capaciteitsbalans aan de pipethouder worden gezet. De pipetweerstand wordt dan in
een spanning omgezet. Op de oscilloscoop duidt ‘p’ nu het spanningssignaal van de pipet aan.
Het instellen van het servo-systeemmoet voor iedere meting gebeuren.
Het servo-systeem wordt zodanig ingesteld dat de evenwichtssituatie zich in het lineaire gebied
bevi~dtYLI? de dmk-weerstmds rekittie v a de pipet. Dit kan bereikt worden door de
brugweerstand iets groter te maken dan de minimale pipetweerstand. Het scheidingsvlak
tussen de verschillende zoutoplossingen wordt hiermee iets de pipettip ingetrokken.
De weerstand van de pipet is minimaal, wanneer deze geheel gevuld is met de hypertonische
zoutoplossing. Het scheidingsvlak tussen beide oplossingen bevindt zich in dat geval onderaan
in de pipet. Door overdruk in de pipet aan te brengen kan dit bewerkstelligd worden. Dit kan
gebeuren door de ‘motor power offset’-knop ver open te draaien. Wanneer de pipet goed
werkt, wordt de weerstand en dus ook de spanning kleiner bij overdruk en groter bij
onder&-&.
Nadat het werkpunt van de pipet is ingeregeld, wordt de ‘motor power offset’ weer op de
nullijn van de oscilloscoop gezet. De ‘gain’-knop op het servo-apparaat kan worden
opengedraaid tot vlak onder het punt waar de capaciteitsbalans uit fase dreigt te raken met de
draaggolf. Het oscillatiepunt is ook te zien aan de schommelende waarde op de voltmeter die
het gemeten voltage van de drukopnemer aan de pomp weergeeft.
De gehele instelprocedure is stap voor stap beschreven in bijlage 1.
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3.4 Dataverwerking in de computer
De verzamelde meetwaarden in voltages worden in het grafische meetprogramma ‘Labview’
(versie 3.1.1) omgezet in drukeenheden (Wa). Wijnja [ 19951heeft verschillende grafische
programma’s geschreven in ‘Labview’. De toepassing van de gebruikte programma’s in
‘Labview’ staat in bijlage 1 vermeldt. Met één van die programma’s kunnen de meetwaarden
omgezet worden in ASCII-data die door het rekenprogramma ‘Matlab’ ingelezen kunnen
worden. In ’Matiab’ worden ue uata van de validatie metingen, de arukmetingen bij alzijdige
druk en de drukmetingen in belast spierweefsel verschillend bewerkt.
De data van de validatie metingen zijn de opgelegde drukken ec de gemeten drukken aan de
pomp die overeen dienen te komen. De gemeten druk aan de pomp wordt uitgezet tegen de
opgelegde druk. De punten worden in een grafiek gezet samen met een rechte lijn door de
oorsprong die een richtingscoëfficientheeft van 1. Wanneer het systeem valide werkt zullen de
punten op de lijn liggen. Vervolgens kan de afwijking tot die lijn berekend worden.
Se d&i om dc dnikm$hgm hij alzijdige dnik worden beide tegen de tijd uitgezet. Daarna
wordt de momentane afwijking van de gemeten druk ten opzichte van de opgelegde druk in
percentages van de opgelegde druk berekend en uitgezet tegen de tijd.

Bij de drukmeting in belast spierweefsel worden de gemeten drukwaarden aan de beide
pompen samen in een grafiek uitgezet tegen de tijd. Omdat de pipettips zich enkele milimeters
van elkaar bevinden kunnen de meetpatronen met elkaar vergeleken worden.
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Hoofdstuk 4

Resultaten
De resultaten van de experimenten die zijn uitgevoerd, worden in dit hoofdstuk gepresenteerd
en toegelicht. De pipetten waarmee geëxperimenteerd is hadden een tipdiameter tussen 1 of 2.5
pm en tiplengten variërend van 1 tot 7 mm. Het systeem werd gevuld met 2.0 M NaCl, zoals
in de handleiding van het gebruikte microdruk meetsysteem voor pipetten met deze
tipdiameters werd geadviseerd. De resultaten worden in dezelfde volgorde als de uitgevoerde
experimenten behandeld.

4.1 Validatie van het microdruk meetsysteem
Pipetten met tipdiameters kleiner dan 2 pm gaven problemen met vullen en konden om deze
reden niet gebruikt worden. De pipetten waarvan de tip open was en niet gebroken waren alle
valide. Dat wil zeggen dat de gemeten druk aan de pomp goed overeen kwam met de
opgelegde druk. De afwijking van de gemeten druk ten opzicht van de opgelegde druk was met
alle pipetten kleiner dan 0.2 %. Maar het kostte voor pipetten met een hele korte tiplengte
(ongeveer 1 mm) veel moeite om met het servo-systeem de evenwichtssituatie in het liieaire
werkgebied van de pipet te plaatsen.
De pipet die meteen goed werkte was een pipet met een tipdiameter van 2.0 pm en een
tiplengte van 2 mm (instelling van de pipettentrekker: heat: 278, pull: O, velocity: 40,
time/delay: 150, pressure: 500). De 'gain' van het servo-systeem kon vaak volledig worden
open gedraaid zonder dat oscillatie van de capaciteitsbalans optrad. Het resultaat van de
calibratie van deze pipet is in figuur 4.1 afgebeeld.
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opgelegde druk (kPa)
Figuur 4.1: Validatiemeting van het microdruk meetsysteem met een pipet met een
tipdiameter van 2 pm en een tiplengte van 2 mm.

Bij gebruik van een pipet met een tipdiameter van 2 pm en een tiplengte van 4 mm
(instellingen van de pipettentrekker:heat: 278, pull: 20, velocity: 50, time/delay: 150,
pressure: 500,4 cycles) was het systeem net zo makkelijk in te stellen, maar de ‘gain’ kon niet
volledig worden opengedraaid.

4.2 Drukmeting bij alzijdige druk
Alle pipetten werden na een validatie meting gedurende 6 uur belast met een alzijdig opgelegde
druk van ongeveer 15 kPa. De mechanische drukoplegger werd eerst op een druk die iets hoger
was dan 15.0 kPa ingesteld. Door temperatuursinvloedenbleef de opgelegde druk niet
helemaal stabiel, maar was er sprake van een quasi-statische druk. De resolutie van de
meetversterker van 0.5 p V N veroorzaakt bij de gevoeligheid van de drukopnemers van 37
p V N een meetonnauwkeurigheid van ruim 1 %. Deze meetonnauwkeurigheid veroorzaakt een
ruis op alle meetwaarden. In de meetresultaten wordt de opgelegde druk steeds aangeduid met
‘o’ en de gemeten druk met ‘g’.
Met pipetten met een tipdiameter van 2.5 pm en tiplengte van 2 mm liet het systeem steeds een
afwijking zien die geleidelijk opliep tot 5 %. Alle drie de drukmetingen met deze pipetsoort
waren vrijwel identiek. Figuur 4.2 laat één van de meetresultaten van deze pipetsoort zien. De
invloed van de diffusie over het scheidingsvlak is duideiijk te zien aan de geieidelijle afname
van de gemeten druk ten opzichte van de opgelegde druk.
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Figuur 4.2: Drukmeting van een quasi-statisch alzijdig opgelegde druk van 15 kPa met een
pipet met een tipdiameter van 2.5 pm en een tiplengte van 2 mm.
Links: Opgelegde druk ('O') en gemeten druk ('g') uitgezet tegen de tijd.
Rechts: Procentuele afwijking van de gemeten druk ten opzichte van de opgelegde
druk.
Met twee pipetsoorten slaagde het systeem erin de opgelegde druk met een afwijking van
minder dan 5 % te kunnen meten. De pipetten hadden beide een tipdiameter van 2 pm en
tiplengtes van 2 mm en 1 mm. Het meest nauwkeurige resultaat werd behaald met de pipet met
een tiplengte van 2 mm, aangezien de afwijking in de tijd nauwelijks toeneemt (zie figuur 4.3).
De oorzaak van de afwijking was te wijten aan de verschuiving van het nulpunt en
waarschijnlijk niet aan diffusie van ionen. Omdat het te moeilijk was om de evenwichtssituatie
van de pipet met een tiplengte van 1mm in zijn werkgebied te plaatsen, wordt deze pipet
verder buiten beschouwing gelaten.

25

O

1O 0

200
tijd (min)

300

O

1O0

200
tijd (min)

300

Fiwur 4.3: Drukmeting van een quasi-statisch alzijdig opgelegde druk van 15 kPa met een
pipet met een tipdiameter van 2 pm en een tiplengte van 2 mm.
Links: Opgelegde druk ('O') en gemeten druk ('g') uitgezet tegen de tijd.
Rechts: Procentuele afwijking van de gemeten druk ten opzichte van de opgelegde
druk.
Met de pipet met een tiplengte van 4 mm slaagde het systeem er in de opgelegde druk met een
maximale afwijking van 7 % te meten (zie figuur 4.4). Omdat de afwijking erg plotseling lijkt
te ontstaan, kan de afwijking onmogelijk door diffusie van ionen zijn veroorzaakt.
Waarschijnlijk werd de meting beïnvloed door een storingsfaktor uit de omgeving.
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Figuur 4.4: Drukmeting van een quasi-statisch alzijdig opgelegde druk van 15 E a met een
pipet met een tipdiameter van 2 pm en een tiplengte van 4 mm.
Links: Opgelegde druk ('O') en gemeten druk ('g') uitgezet tegen de tijd.
Rechts: Procentuele afwijking van de gemeten druk ten opzichte van de opgelegde
druk.
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4.3 Drukmeting in dwarsbelast spierweefsel
Pipetten met een tipdiameter van 2 pm en tiplengtes van 2 , 4 en 7 mm zijn per twee
exemplaren tegelijkertijd op hun breekbaarheid getest. Alle pipetten waren bestand tegen het
aanprikken van weefsel. O in spierweefsel onder belasting van een cylindrische stempel.
Alleen van de pipetten met een tiplengte van 7 mm braken de tips af. Een andere constatering
was dat de tips van de pipetten door capillaire werking water opnamen uit het stukje vlees en
geen kleine stukjes weefsel. Waarschijnlijk zal de pipettip dus ook niet verstopt raken tijdens
een drukmeting in belast spierweefsei.
Omdat de gebruikte meetopstelling voor drukmeting in weefsel geen mogelijkheid biedt om te
testen of de gemeter, druk overeen komt n e t de werkelijke druk, werd dit experiment alleen
uitgevoerd met pipetten waarvan de evenwichtssituatiegemakkelijk in het lineaire werkgebied
van de pipet was te plaatsen. Dit was het geval bij de pipetten met tiplengtes van 2 en 4 mm en
een tipdiameter van 2 pm.
De eerste meting is vericht met twee pipetten met tiplengtes van 4 mm (zie figuur 4.5). De
pipetter, w x e h
~ de richthg vm de spiervezel ii, het weefss! g-laatst.
er *Ir! de figiiir is te zien
dat één systeem een heel onregelmatige druk meet. Deze onregelmatigheid werd waarschijnlijk
veroorzaakt door luchtbellen die in het vloeistofcircuit waren gekomen doordat het kraantje op
de pomp lek was.
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Figuur
4.5: Drukmeting in belast spierweefsel met twee pipetten met tipdiameters van 2 pm
en tiplengtes van 4 mm. De pipetten waren in de richting van de spiervezel
geplaatst.

Nadat een nieuw kraantje op de pomp was geplaatst en de luchtbellen waren verwijderd, werd
met de pipetten met een tiplengte van 2 mm een meting gedaan in spierweefsel (zie figuur 4.6).
Dit keer werd schuin op de spiervezelrichtinggemeten. Tijdens deze meting vertoonde het
andere systeem een onregelmatige druk, maar waren er geen luchtbellen in het vloeistofcircuit
geconstateerd. Wel is het mogelijk dat de ‘gain’ van dit systeem te hoog was afgesteld, omdat
bij het instellen van het opdraaien van de ‘gain’ de capaciteitsbalans eerder oscillatie
vertoonde dan bij het andere systeem.
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Figuur 4.6: Drukmeting in belast spierweefsel met twee pipettenmet tipdiameters van 2 pm
en tiplengtes van 2 mm. De pipetten waren schuin op de spiervezelrichting
geplaatst.
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Omdat het ook mogelijk is dat de twee systemen elkaar beïnvloedden, is de derde meting in
weefsel met één pipet met een tiplengte van 4 m uitgevoerd (zie figuur 4.7). De pipet werd
aangesloten aan de pomp die bij de eerste meting een goed resultaat gaf. Er werd dwars op de
spiervezelrichtinggemeten.
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Figuur 4.7: Drukmeting in belast spierweefsel met één pipet met een tipdiameter van 2 pm
en een tiplengte van 4 m.De pipetten waren dwars op de spiervezelrichting
geplaatst.

Bij alle drie de figuren zijn aan het begin van de tijd pieken in de druk waar te nemen. Figuur
4.8 is een uitvergroting van figuur 4.7, waarin de pieken duidelijk van elkaar te onderscheiden
zijn. De eerste piek ontstond tijdens het plaatsen van de pipetten in het weefsel. De tweede piek
ontstond bij het eerste contact van de stempel op het weefsel. De laatste (bredere) piek
ontstond tijdens het neerzetten van de stempel op het weefsel.
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Bij geen van de vloeistofdrukmetingen in dwarsbelast spierweefsel werd na de meting vuil in
een pipettip geconstateerd. Ook waren na een meting geen pipettips bij aanprikken van weefsel
of door de hoge druk gebroken.
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Hoofdstuk 5

Discussie en Conclusies
In dit laatste hoofdstuk volgt een discussie over de meetresultaten en worden conclusies
getrokken. Tot slot worden enkele aanbevelkgen gedaan voor verder onderzoek.

5.1 Discussie
Uit het feit dat stompe pipetten een kleiner werkgebied hebben dan scherpe pipetten, kan
ueïklaard wûïdm dât de eueíìu;ich:ssikiatie vaar de pipet met een tip!engte an 1 rum
moeilijker in het lineaire werkgebied was te plaatsen dan pipetten met langere tips.
De diffusie van ionen is evenredig met het oppervlak waarover diffusie plaats vindt. De
resultaten van de drukmetingen in het vaatje bij alzijdig opgelegde druk laten zien dat bij een
pipet met een iets grotere diameter de invloed van diffusie van ionen significant groter is. Dit
is te verklaren uit het feit dat de oppervlakte van het scheidingsvlak in de tip kwadratisch
toeneemt met de tipdiameter.
Wanneer met twee systemen gemeten werd, raakte helaas steeds één van de systemen
verstoord. Waarschijnlijk waren de systemen elektrisch niet goed genoeg van elkaar
geïsoleerd, waardoor het signaal van één systeem verstoord raakte.
Omdat pipetten met een tipdiameter van 2 pm en een tiplengte van 2 of 4 mm gemakkelijk
waren in te stellen, mag er vanuit worden gegaan dat de pipetten in hun werkgebied zaten
tijdens de drukmeting in weefsel. Er mag daarom verwacht worden dat de gemeten
drukwaarden van het goed ingestelde systemen tijdens een meting in een stukje kipfilet goed
overeen komen met de werkelijke druk in het weefsel.
Omdat de stukjes kipfilet die gebruikt zijn voor de drukmetingen in spierweefsel niet erg
regelmatig van vorm waren, was niet speciaal op de spiervezelrichtinggelet. Er werd alleen op
gelet of een stukje vlak was, zodat de stempel goed geplaatst kon worden. Wanneer
spierweefsel onder druk wordt gezet, zal de weefselvloeistof in de richting van de spiervezel
wegstromen. De weefselvloeistof zal de pipettip sneller instromen, als de pipet evenwijdig aan
spiervezel is geplaatst dan in een andere richting. De pomp zal een tegendruk moeten leveren
om het scheidingsvlak in de tip op zijn plaats te houden. Hierdoor zal een pipet die in de
richting van de spiervezel geplaatst is eer, hogere dmk meten dm een pipet die loodrecht cp de
vezelrichting meet. De resultaten van de drukmetingen in spierweefsel lijken hiermee overeen
te stemmen.
Bij de ratten van het decubitusproject zal dwars op de richting van de spiervezels gemeten
gaan worden, zodat vloeistofstromingde gemeten drukwaarde niet be'ïnvloed. Daarom kan het
best met het resultaat van de derde meting, waarbij maar met één systeem en dwars op de
vezelrichting werd gemeten (zie figuren 4.7 en 4.8), een vergelijking worden getrokken met
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bekende gegevens over de weefseldruk onder dwarsbelasting.Door de weerstand van het
weefsel, wordt in het weefsel een lagere druk gemeten dan er wordt opgelegd. De weefseldruk
in levend spierweefsel wordt op ongeveer 40 9% geschat van de opgelegde druk. De gemeten
druk was hier in het begin ongeveer 50 % van de opgelegde druk. Omdat in dood spierweefsel
is gemeten, zou de weerstand tegen druk van het weefsel mogelijk lager geweest zijn. De
verlaagde weerstand tegen druk kan een verklaring zijn voor de hogere gemeten vloeistofdruk
in het stukje kipfilet.
Verder laat de derde meting in spierweefsel een geleidelijke afname in de vloeistofdruk zien.
Over het verloop van de weefseldruk in spierweefsel onder dwarsbelasting zijn geen gegevens
van eerder onderzoek bekend en kan dus alleen als vergelijkingsmateriaalvoor toekomstige
experimenten op dit gebied gebruikt worden.
Tijdens het plaatsen van de pipetten in het weefsel zal door de voorwaartse snelheid
weefselvloeistof de pipet instromen. Een verplaatsing naar achteren van het scheidingsvlak in
de tip zal hier het gevolg van zijn, waardoor de pipetweerstand toeneemt. De snelle vergroting
van de pipetweerstand veroorzaakt een piek in de druk. Hetzelfde mechanisme treedt op tijdens
het neerzetten van de stempel op het weefsel. Wanneer de stempel op het spierweefsel wordt
geplaatst, schuift het weefsel over de stilstaande pipettip heen en zal weefselvloeistof de
pipetten instromen.

5.2 Conclusies
Voor een betrouwbare interstitïele vloeistof drukmeting in spierweefsel onder een belasting
van 15 kPa is minimaal een meetbereik van O tot 15 kPa nodig. Het microdruk meetsysteem
meet valide, wanneer een pipet met een tipdiameter van 2 pm en een tiplengte van 2 mm of 4
mm gebruikt wordt.
De meetfout ten gevolge van diffusie van ionen over het scheidingsvlak lag in de orde grootte
van de onnauwkeurigheidvan de meetversterker en was na 6 uur bij een opgelegde druk van
15 kPa niet significant voor pipetten met tipdiameter van 2 pm.
Glazen pipetten zijn erg breekbaar, maar met een micromanipulatorkunnen pipetten met een
tipdiameter van 2pm en een tiplengtes tot 7 mm zonder te breken in spierweefsel worden
gebracht.
Pipetten met een tiplengte van 4 mm of korter en een tipdiameter van 2 pm breken zelfs niet in
spierweefsel onder een dwarsbelasting van 15 kPa.
Dezelfde pipetten raken binnen 6 uur ook niet verstopt met deeltjes uit het spierweefsel onder
een dwarsbelasting van 15 kPa.
Hiemit mag geconcludeerd worden dat het mogelijk is om met de micrqipet methode
langdurig de interstitiële vloeistofdruk te meten in spierweefsel onder een quasi-statische
belasting. Daarbij wordt aangeraden een pipet met een tipdiameter van 2 pm en tiplengte van
4 mm te gebruiken, omdat hiermee valide gemeten kan worden en minder weefselbeschadiging
zal veroorzaken dan een pipet met een tiplengte van 2 mm.
Er moet wel worden opgemerkt dat het systeem erg storingsgevoeligis.
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5.3 Aanbevelingen
Het microdruk meetsysteem is erg gevoelig voor omgevingsinvloeden. Daarom is het aan te
raden het systeem in een ruimte te plaatsen waar geen andere apparatuur staat of veel mensen
aanwezig zijn. Ook wordt aangeraden om de pompen van elkaar te isoleren of ver uit elkaar te
plaatsen. Een andere mogelijkheid is om maar met één systeem te meten.
Bij de ratten van het decubitusproject wordt de pipettip 2 mm in het spierweefsel geplaatst.
Omdat niet bekent is hoeveel schade een pipet aan het weefsel veroorzaakt, zal het nuttig zijn
een onderzoek te doen naar de invioed van de tipiengte en de tipdiameter op
weefselbeschadiging.
De stempel er, het spierweefsel die gebruikt zijn bij de weefselexperimenten in deze stage zijn
veel groter dan die gebruikt gaan worden bij de metingen aan de ratten. Een laatste
aanbeveling is daarom de toepassing van de micropipet methode in een realistischere omgeving
te plaatsen. Een voorbeeld daarvan is om in vitro metingen te doen aan rattenpootjes bij
gebruikmaking van het daarvoor ontwikkelde belastingsapparaat.
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Bijlage 1
Meetprotocollen
Instellen van de meetversterker
- Zet de meetversterker altijd minstens 2 uren voor het begin van een meting aan.
- Bevestig de drukcalibrator met een buisje en een kraantje aan het kraantje waarmee
drukopnemer 2 is verbonden met de pomp.
- Draai het ventiel van de drukcalibrator open.
- Draai de kraantjes zodanig dat de opnemer alleen in verbinding staat met de calibrator.
- Zet de monitor van de meetversterker op het kanaal waarop de drukopnemer is aangesloten.
- Zet het bereik van de versterker op 500 p V N en de ‘bridge’ op 5.0 V (de volle schaal is dan
10 V).
- Zet de tuimelschakelaar (rk) op c.
- Verdraai de kleine middelste knop tot de aanwijzing op de voltmeter gelijk aan nul is.
- Zet de tuimelschakelaar (rk) op r.
- Verdraai de onderste knop tot de aanwijzing gelijk aan nul is. Verstel zowel r als c enige
malen totdat beide waarden nul zijn.
- Zet de drukcalibrator aan en draai het ventiel dicht.
- Leg een druk van iets minder dan 20 kPa op met de rechter knop van de calibrator.
- Regel de druk met de linker draaiknop bij tot 20.0 P a .
- Verdraai de bovenste grote knop op de meetversterker tot de aanwijzing de waarde 10.0 V
aanwijst. Zet deze knop daarna vast.
- Draai het ventiel weer open.
- Bevestig de drukcalibrator zoals in de meetopstelling voor de validatiemeting is
weergegeven.
- Kies een ander kanaal voor opnemer 1 die de calibratiedruk meet.
- Calibreer dit kanaal van de meetversterker op dezelfde manier.

Vullen van het systeem
- Maak van te voren de te gebruiken zoutoplossingen op voorraad.
- Zorg dat de onderdelen schoon zijn.
- Vul de pomp via het kraantje onderaan met siliconenolie met behulp van een injectiespuit.
- Draai aan dit kraantje een met olie gevulde drukopnemer.
- Vul een 2 mm injectiespuit met een 2.0 M NaC1 en plaats hem op een kraantje zoals in de
opstelling.
- Vul het kraantje en het buisje.
- Draai de kraan naar het buisje toe dicht en zorg ervoor dat er een druppel aan de open kant
van de kraan hangt.
- Draai deze kraan in de met olie gevulde kraan bovenop de pomp. Probeer luchtbellen te
vermijden.
- Zet beide kraantjes zodanig dat de olie-zout scheiding dicht staat.
- Zet een met olie gevulde injectiespuit op de kraan bovenop de pomp.
- VG! de pipethoder met de zoctoplosskg uit de izjeceespuit.
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I

calibratievaatje tot boven de aarde met fysiologisch zout (0.154 M NaCl).
- Schroef de houder stevig vast op het calibratievaatje.
- Vul het

Vullen van de pipet
- Hang een pipet

in de carousel met 2.0 M NaCl, zodat hij helemaal onder water staat.
- Schroef de houder van het vaatje af en zorg dat er een druppel onderaan de houder hangt.
- Wanneer de pipet zich nog niet geheel gevuld heeft, vul de pipet dan bij met de
zoutoplossing. Doe dit met een 1 ml spuit waarop een canule is bevestigd.
- Plaats de gevalde pipet i~ de pipethmder ez spoel hem af met gedestilleerd water.
- Schroef de houder stevig vast op het calibratievaatje. De pipet moet daarbij met de punt in
het fysiologisch zout steken.
- Spoel de canule na gebruik door met gedestilleerd water. Dit voorkomt verstopping.

Instellen van het servo-systeem
- Draai GAIN en BRIDGE BALANCE van het servo-systeem volledig tegen de klok in.
- Bevestig de capaciteitsbalans aan de aarde van het calibratievaatje en zet de gele draad aan
hct kastje zelf (test stmd).
- Schakel de apperatuur aan. De weerstand van het kastje (5 MR) wordt nu aan het systeem
opgelegd.
- Draai BRIDGE BALANCE open totdat ‘b’ (het scoopsignaal van de brug) gelijk is aan ‘p’
(in huidige stand het scoopsignaal van de weerstand van het kastje).
- De MOTOR POWER OFFSET moet nu worden afgeregeld totdat het motersignaal (‘D ‘) op
de scoop op de nullijn (linker lijn) staat. De amplitudes van beide scoopsignalen zijn
minimaal als het systeem (zonder pipet) goed werkt.
- Draai de BRIDGE BALANCE weer helemaal terug.
- Bevestig de gele draad van de capaciteitsbalans aan de pipethouder. Nu wordt de weerstand
van de pipet gemeten.
- Zet de kraantjes in de stand waarbij de drukopnemer via de pomp in verbinding staat met de
pipet.
- Controleer of de MOTOR POWER OFFSET nog op nul staat.
- Beweeg het scheidingsvlak naar de opening aan de tip door de MOTOR POWER OFFSET
met de klok mee te draaien. Als de pipet goed werkt zal een minimale weerstand ‘p’ te zien
zijn.
- Verdraai de BRIDGE BALANCE zodanig dat ‘b’ een iets grotere waarde heeft dan de
minimale ‘p’. Hiermee wordt het scheidingsvlak tussen de zoutoplossing in de pipet en het
fysiologisch zout iets in de pipettip getrokken. Als het systeem goed werkt zijn de amplitudes
van beide scoopsignalen minimaal.
- Zet de MOTOR POWER OFFSET weer op de nullijn.
- Draai de GAIN open totdat de uitslag van de pompdruk op de monitor oscillatie vertoont.
Treedt er geen oscillatie op dan mag de GAIN volledig worden opengedraaid. Met de GAIN
open reageert het systeem sneller.
- Controleer of de gebruikte kanalen van de meetversterker nog op nul staan, zo niet stel ze
dan bij.
- Leg enkele drukken op en controleer of de gemeten waarden van de opnemers overeenkomen.
- Als de waarden niet overeenkomen kan dit vaak verholpen worden door de BRIDGE
BALANCE iets bij te stellen. Hiermee kan het werkpunt van de pipet geoptimaliseerd
worden.
- Ais het systeem goed werkt moet de BRIDGE BAïANCE onberoerd geiaten worden.
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Validatie van het microdruk meetsysteem
- Draai het

ventiel van de drukoplegger open.
- Controleer of r en c van beide kanalen nog op nul staan.
- Draai de linker knop van de drukoplegger helemaal uit.
- Zet de computer aan start ‘windows’ en ga naar:
D:\RIsKE\LAsVlEw~YVIS~MPERF.LLE3~iske’s
Stat. Behaviour.vi.
In deze vi is ‘transducer 1’ de drukopnemer die de opgelegde druk meet en ‘transducer 2’ de
opnemer die de pompdruk meet.
- Hik ‘write to file’ aan en vul in ‘header’ gegevens over de pipet en de gebruikte
zoutoplossing in
- ‘Run’ de vi (pijltje links boven in het scherm aanklikken). Er wordt om een punt gevraagd.
- Sluit het ventiel van de calibrator.
- Leg met de draaiknop steeds 2 kPa erbij op. Wacht steeds even totdat de pompdruk stabiel
is en klik dan op ‘ja’.
- Wanneer de 20.0 kPa bereikt is, klik dan op ‘nee’.
- Geef het document (file) een naam en sla hem op onder:

~ : ‘ ~ ! s ~ \ ~ ~ ~ ” ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ ? ~ .
- Draai het ventiel weer open en laat het systeem een tijd rusten.

Drukmeting bij alzijdige druk
de gebruikte kanalen van de meetversterker indien nodig.
- Leg een druk op van 15 kPa op met de drukoplegger en wacht totdat de druk aan de pomp
stabiel is.
- Ga naar:
D:\RISKE\LABVEW@M.LLEWkke’s duurproeven.vi.
- Stel de hardware op het paneel zo in dat de ‘scan period’ vermenigvuldigd met het aantal
‘scans’ zes uren (=21600 seconden) bedraagt.
- ‘Run’ de vi.
- Geef het document een naam en sla hem op.
- Wanneer de meting gedaan is, kan het ventiel weer open gedraaid worden.
- Draai de GAIN dicht en schakel het servo-systeemuit.
- Draai de kraantjes naar de olie-zout scheiding toe dicht.
- Het capaciteitskastje mag van de pipethouder worden losgehaald.
- Haal de pipet uit de pipethouder, spoel hem schoon en zet hem in een de carousel met
2.0 M NaCl.
- Nul

Testen van de breekbaarheid
- Neem een

standaard en zet een petrisschaaltje in een klem horizontaal vast.
- Plaats eer! rubber dop op het petrisschaaltje.
- Plaats een horlogeschaaltje schuin op de rubber dop.
- Leg een ribberen vliesje op het horlogeschaaltje boven de I-Ubber dop.
- Leg een stukje dood spierweefsel (bijvoorbeeld kipfilet) in het horlogeschaaltje op het
rubberen vliesje. Leg het zo neer dat de spiervezelrichtingin het horizontale vlak ligt.
- Kies een bepaalde pipetsoort en bekijk de tip onder de microscoop.
- Schroef twee goede pipetten in de micromanipulator vast.
- Plaats de pipettippen door de gehele micromanipulator te verplaatsen en de grove instelling te
gebruiken net voor het weefsel.

37

- Draai aan de fijne instelling (4 maal rond) tot de pipettippen 2 mm in het weefsel zitten.

- Plaats de stempel boven de pipettippen op het stukje weefsel en laat de stempel lanzaam
zakken.
- Nadat de stempel in het weefsel is gezakt (na ongeveer 1 minuut), mogen de pipetten weer uit
het weefsel worden gehaald door de fijne instelling van de micromanipulator minstens 2 mm
terug te draaien.
- Haal de pipetten uit hun houders en bekijk ze onder de microscoop.

Drukmeting in dwarsbelast spierweefsel
- Schroef twee gevulde pipetten met dezelfde geometrie in de pipethouders.

- Leg een stukje spierweefsel op een dun stukje rubber op het horlogeschaaltje. Het rubber
voorkomt weggleiden van het weefsel onder de belasting.
- Doe fysiologisch zout in het schaaltje, totdat de vloeistof bol staat.
- Verbindt één van de capaciteitsbalansenmet het fysiologisch zout. Doe dit via een
elektriciteitsdraadje, zodat corrosie van de capaciteitsbalans vookomen wordt.
- Zet de micromanipulatorrecht voor het schaaltje. Draai vervolgens aan de
micromanipulator, totdat de pipetten met de tip in het fysiologisch zout zitten.
- Het servo-systeemkan nu voor beide kanalen worden ingesteld (zie boven).
- Wanneer beide pipetten goed meten, kunnen de gebruikte kanalen van de meetversterker
genuld worden.
- Ga naar:
D:\RISKE\LABmWWM.LLBWske’s weefselproeven.vi.
- Stel de hardware op het paneel zo in dat de ‘scan period’ vermenigvuld met het aantal
‘scans’ zes uren (=21600 seconden) bedraagt.
- ‘Run’ de vi.
- Geef het document een naam en sla hem op.
- Draai de pipetten langzaam 2 mm het weefsel in.
- Leg daarna langzaam het gewicht bovenop het waar de pipettippen zich bevinden.
- Wanneer de meting gedaan is moet eerst de GAIN dicht worden gedraaid.
- Draai de kraantjes naar de olie-zout scheiding toe dicht.
- Schakel het servo-apparaat uit.
- De capaciteitsbalansenmogen van de pipethouders worden losgehaald.
- De pipetten worden eerst door de micromanipulator terug te draaien uit het weefsel
gehaald.
- Haal de pipetten uit de pipethouders, spoel ze schoon en zet hem in een de carousel met
2.0 M NaCl.
- Het gewicht kan van het weefsel worden verwijderd. Het weefsel kan weggegooid worden en
de schaaltjes schoongemaakt.
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Dataverwerking in de computer
- De verkregen documenten met data worden grafisch weergegeven in:

D:\RISKE\LA~VIEW~FE~DFILE.LLB\MAIN
Read Data File.vi.
- ‘Run’ de vi en kies een document.
- Door op OK en te drukken, wordt gevraagd een ‘ASCII-file’ van het document te maken.
- Bevestig de vraag en geef het document een naam met als achtervoegsel ‘.ASC’.
- Sla het ASCII document op in:
jySISrnMATL/
- Met behulp van het programma

‘Matlab’ kunnen de data in grafieken worden uitgezet en

geprint.
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