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SAMENVATTING

Uit de cardiologie is het voorstel gekomen tot een nieuw diagnostisch onderzoek
met behulp van

201

Tl-verdunningscurven, waarbij de concentratie

201

Tl in het menselijk

bloed als functie van de tijd wordt gemeten. Het exponentiele verloop van een dergelijke
curve wordt veroorzaakt door opnameprocessen in verschillende compartimenten in het
lichaam. De parameters die deze compartimenten beschrijven zijn onder andere afuankelijk
van de kwaliteit van het hart. Het nut van het onderzoek is dat met de verdunningscurve
informatie over de doorbloeding van de compartimenten in het lichaam kan worden
verkregen en daarmee informatie over de hartfunctie.
In dit verslag zijn twee modellen ontwikkeld waarmee de

201

Tl-opnameprocessen

kunnen worden beschreven, namelijk het drie-compartimentenmodel en het twee-membranenmodel. In een experimentele opstelling is de invloed van enkele compartimentparameters op de verdunningscurve nagegaan.
Het is moeilijk om een directe uitspraak te doen over de correctheid van de
gekozen modellen. Dit heeft zijn oorzaak in zowel enkele praktische problemen van de
opstelling als in problemen bij het vinden van de juiste parameters behorend bij de multiexponentiele verdunningscurve.
Geconcludeerd kan worden dat het drie-compartimentenmodel het meest geschikt
lijkt voor verder onderzoek, maar dat er twijfels geplaatst kunnen worden bij de fysiologische interpretatie van de resultaten, zeker als men die als maat voor de hartfunctie
tracht te gebruiken.
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1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Radioactieve tracers, kortweg tracers genoemd, worden in de medische diagnostiek
in het algemeen toegepast om functies van organen of andere lichaamsfuncties te onderzoeken. Men streeft emaar dat de tracers worden opgenomen in specifieke organen of
geselecteerde weefsels in het lichaam. Dergelijke organen of weefsels zullen we compartimenten noemen. Er zijn speciale tracers voor de nieren, voor de hersens, voor het hart,
enzovoort. In dit onderzoek gaat het om

201

TI-verdunningsprocessen in het bloed als

indicatie van de doorbloeding van compartimenten. Daarmee hoopt men een meetproces te
verkrijgen voor de functie van het hart.
In het onderzoek dat in dit verslag besproken wordt is het basisidee, dat de opname
van een tracer in een compartiment informatie verschaft over de werking van een compartiment. Hierbij zijn wij vooral gernteresseerd in de doorbloeding van de compartimenten als een afgeleide grootheid van de functie van het hart.

Er bestaat een koppeling tussen de doorbloeding van een compartiment en de
werking ervan. De doorbloeding Q van een compartiment is gedefinieerd als de bloed_stroomsterkte F (m3/s) door dat compartiment gedeeld door het compartimentvolume V
(m3). Onder "de werking van een compartiment" wordt verstaan de mate waarin het
compartiment zijn specifieke functie vervult binnen het lichaam. Als men bijvoorbeeld de
dijspieren beschouwt als een compartiment en als tijdens een fietsproef verzuring van deze
spieren optreedt, dan komt dat omdat de doorbloeding achterblijft bij de vereiste "werking", ofwel de koppeling tussen doorbloeding en werking van het compartiment "dijspieren" is onvoldoende.
In de hartscintigrafie gebruikt men als tracer

201

TI. Orn het opnameproces van deze

tracer in het hart te begrijpen, kan men het hart onderverdelen in vele kleine compartimenten, die bestaan uit een capillair en daaromheen een stuk weefsel.

201

Tl wordt dermate

goed opgenomen in gezond hartspierweefsel, dat in normale toestand de (gemiddelde)
concentratie aan

201

Tl in het weefselvolume (cw) gelijk is geworden aan de

201

Tl-concen-

tratie in het capillaire bloed, nog voordat dit het compartiment heeft kunnen verlaten. De
concentratie van de tracer in het bloed neemt dus af in de bloedstroomrichting binnen het
capillair (van cin naar

CwJ· Zie ook figuur

1.1.

Als in een hartcompartimentje per tijdseenheid meer
1.1

201

TI wordt aangeboden, omdat

de bloedstroomsterkte F daar groter wordt dan normaal, neemt dat compartiment ook meer
201

TI op en krijgen zowel cw als cwt een hogere waarde dan normaal. Wordt het volume V

van een compartimentje groter dan normaal, dan wordt er zoveel

201

Tl aan het capillaire

bloed onttrokken dat cw en cuit lager worden dan normaal. Uit deze voorbeelden blijkt, dat
in het hart de concentratie van

201

Tl in een stuk weefsel toeneemt met de bloedstroom-

sterkte Fen afneemt met het weefselvolume V. Dat betekent dat de concentratie van de
tracer op elke plaats in het hart wordt bepaald door de doorbloeding op die plaats.
Bij hartscintigrafie verkrijgt men foto's waarin de weefselconcentratie

201

Tl als

functie van de plaats wordt afgebeeld. Binnen het hart kunnen op die manier de plaatsen
waar geen of weinig doorbloeding plaats vindt worden opgespoord (respectievelijk dood
weefsel en ischemisch weefsel). Duidelijk is hier dat de opname van een tracer (2° 1Tl)
informatie verschaft over de werking van het compartiment (het hart).

compart1ment
aemi-permeabele wand

F

v

Figuur 1.1. Schematisch weergegeven weefselcompartiment.
Het capillaire bloed stroomt het compartiment met volume V binnen met stroomsterkte F
en beginconcentratie cm. Vanwege de uitwisseling door de semi-permeabele wand zal deze
concentratie dalen naar cait• terwijl in het compartiment de concentratie toeneemt tot cw. In
het gezonde hart is de opname van

201

Tl zo goed dat

1.2

Cw

=c.it·

Omdat 201 Tl uit het bloed in alle spierweefsel (waaronder het hart) wordt opgenomen, zal de concentratie in het bloed afnemen. Deze afname (en dus ook de toename in
het weefselcompartiment) hangt van verschillende parameters af, zoals de diverse compartimentvolumes en de diverse bloedstroomsterkten door de compartimenten. In plaats van
een scintigrafische foto kan men een zogenaamde verdunningscurve maken. Hierbij wordt
de

201

Tl-concentratie in het bloed als functie van de tijd na inspuiting van de tracer

gemeten. Dergelijke verdunningscurven zijn reeds eerder gemaakt door onder andere
Renkin, die de concentratieverdunning van 24Na in het bloed van een kattepoot beschreef
(figuur 1.2, Ren71). Mede op grond van de resultaten van Renkin werden compartimentmodellen ontworpen. Daarmee trachtte men de koppeling tussen de opname van een tracer
(bv.

201

Tl) in een compartiment en de werking van dat compartiment te beschrijven.

200

EXP. 77-8 DIFFUSION OF Na 24, 37°C
PERFUSED HINOLEG,NOR·EPlt-EPHRINE
LW. 303gm. O=IO.o ml/min.
[Na+] P= IE'5 mEg /l.
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Figuur 1.2. Verdunningscurve van 24Na in een kattepoot (Ren 71).

1.3

45

50

In dit verslag wordt als uitgangspunt een zogenaamd "drie-compartimentenmodel"
gekozen, waarin het lichaam wordt opgedeeld in drie compartimenten met elk een eigen
koppeling tussen doorbloeding en werking (Olt86). Bij inspanning is er een deel van het
liehaam dat wel doorbloed wordt, maar geen

201

Tl-opname kent Verder is er een eomparti-

ment van ongeveer 5 kg, bestaande uit werkende spier, dat een hoge doorbloeding heeft
van 200 ml bloed per minuut per 100 gram spierweefsel. De rest van het liehaam (ea. 55
kg) ondergaat een lage doorbloeding van ea. 20 ml/min per 100 gram weefsel. Deze
onderverdeling is gemaakt analoog aan het model voor de koppeling tussen doorbloeding
en ventilatie in de long zoals die in de geneeskunde gangbaar is (Ril51, Wag76). De
verwaehting is dat bij mensen met een sleehte hartfunetie de liehaamscompartimenten
andere parameters (volume, doorbloeding) hebben.
Naast het "drie-eompartimentenmodel" is nog een "twee-membranenmodel"
gehanteerd, gebaseerd op de weg die stoffen uit het bloed moeten afleggen alvorens in de
eel te worden opgenomen. De stoffen overbruggen eerst de eapillaire wand en komen in
het extra-cellulaire voeht (interstitium) tereeht. Van daaruit worden ze dan via een tweede
membraan, namelijk de eelwand, opgenomen in de parenehymale eel (Gol83, Bas85).

Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven traeht te verifieren of het
basisidee van koppeling tussen doorbloeding en werking van een eompartiment geoorloofd
is. lndien dit zo is, kunnen namelijk in prineipe uit een

201

Tl-verdunningseurve van een

patient de compartimentparameters worden bepaald en daaruit kunnen weer eonclusies
worden getrokken omtrent de hartfunctie van betreffende patient.
Bovendien wordt geprobeerd een methode te vinden die de opname van

201

Tl in

versehillende compartimenten binnen het liehaam kan besehrijven. Als uitgangspunt
worden daartoe de twee beschreven modellen gekozen.
Vanwege de uitgebreidheid van het probleem zullen enige vereenvoudigingen nodig
zijn, zodanig dat er een duidelijk fysische vraagstelling resteert. In de fysiologie van de
mens is er een sterke koppeling tussen opname-eigensehappen van weefsel en de doorbloeding daarvan. Dit komt omdat een hogere doorbloeding in weefsel gerealiseerd wordt door
meer eapillairen open te zetten, waarmee ook het uitwisselend oppervlak vergroot wordt en
dus de opname-eigenschappen van dat weefsel verbeteren (Guy73). Het is daarom
mogelijk om in dit onderzoek de flowafhankelijkheid van het opnameproces te elimineren.
Hierdoor wordt het opnameproees alleen nog door het volume en de eigensehappen van de
semi-penneabele wand bepaald.

1.4

Het resterende probleem dat opgelost dient te worden is het verband te leggen
tussen de verdunningscurven en de ter zake doende parameters. Dit kan door:
1)

een model te ontwerpen dat de opname van

201

TI uit het bloed in het weefsel kan

beschrijven,
2)

vervolgens te bepalen welke parameters in dat model invloed hebben op de verdunningscurven en

3)

tenslotte het verband te beschrijven tussen deze parameters en de eigenschappen
van de verdunningscurven.

In het volgende hoofdstuk zal na een definitie van het begrip compartiment eerst
een algemene beschrijving worden gegeven voor het gedrag van een tracer in het bloed
van systemen die uit compartimenten bestaan waartussen uitwisseling van tracerstof
plaatsvindt. Daama worden enkele modellen beschreven die van toepassing op het menselijk lichaam zouden kunnen zijn.
In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van een fysische opstelling die
gebruikt is om

201

Tl-verdunningscurven experimenteel te bepalen; de resultaten daarvan

staan beschreven in hoofdstuk 4. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies bediscusieerd en worden enkele aanbevelingen tot verder onderzoek gedaan.

1.5

2. THEORIE VAN COMPARTIMENTMODELLEN EN
VERDUNNINGSCURVEN

In dit hoofdstuk za/ eerst een algemene theoretische benadering van compartimentmodel/en worden behande/d in paragraaf 2.1. Het toespitsen van de a/dus gevonden
a/gemene oplossing op de te onderzoeken situatie gebeurt in de paragrafen 22 en 2.3. In
de /aatste paragraaf wordt kort ingegaan op de analytische verwerking van een experimentele verdunningscurve.

2.1. Analytische behandeling van compartimentmodellen.
Bij de algemene bespreking van rnathematische methoden bij de compartimentmodellen door Rescigno (Res83) wordt uitgegaan van het begrip compartiment, gedefinieerd
als "a component of a system that is transformed into another component by a process of
first order". Robertson echter definieert een compartiment als "a subdivision of the body,
within which an adequate level of homogeneity with regard to the substance of interest
can be assumed" (Rob83a).
In de volgende beschouwing zal echter gebruik: gemaakt worden van de volgende

_definitie:

Als een systeem uit duidelijk te onderscheiden componenten bestaat, als een
bepaalde stof adequaat homogeen over elke component verdeeld is en de verandering van de hoeveelheid stof in elk compartiment van (hoogstens) de eerste orde is,

clan noemen we die componenten compartimenten.

2.1

Dan kan de verandering van een bepaalde stof met massa m(t) in een compartiment
worden geschreven als:

dm - -K.m(t)+ j{t)
dt

(2.1)

Hierin stelt K de relatieve verwijderingsconstante voor van de stof uit bet compartiment en
f(t) de aanvoersnelbeid van de stof in bet compartiment. In een systeem van n compartimenten die met elkaar zijn verbonden op alle mogelijke manieren, kunnen dan n lineaire
differentiaalvergelijkingen worden opgeschreven voor de massa's 11\ van de stof in
compartiment i:

dml dt
dm2
-dt

-

(2.2)

met:
-11\ de massa van de stof in compartiment i
~

de relatieve verwijderingsconstante van compartiment i

Isj de relatieve constante van uitwisseling uit comp. j

naar comp. i

fi(t) de aanvoersnelbeid van buiten bet systeem in comp. i
Deze vergelijkingen moeten nog aangevuld worden met een stel randvoorwaarden,
bijvoorbeeld 11\o (i=l,2, .. ,n), die de waarde van 11\ op tijdstip t=O voorstelt.
Vergelijkingen (2.2) in vectornotatie geschreven:

M-

-K·M + F(t)

2.2

(2.3)

De vectoren Men F(t) zijn gedefinieerd als:
fi(t)

fz(t)

M-

en

F(t) -

(2.4a en 2.4b)

ll(t)

m"

en de matrix K is gedefinieerd als:

(2.5)

K-

:M: is gedefinieerd als de tijdafgeleide van M, d.w.z.
dat If\ = dm/dt.

dat voor elk element rhi van

In de verdere ontwikkeling van de theorie gaan we er vanuit dat

F(~O)

M geldt

= 0, dus

_dater na het tijdstip t=O geen stof meer wordt toegevoerd van buiten het systeem aan de
compartimenten. Als er ook geen stof uit de compartimenten naar buiten het systeem
wordt afgevoerd, dan heet dit vanaf t=O een gesloten systeem. In een gesloten systeem
geldt voor de elementen

~van

de matrix K (Res83):
j'l=i

(2.6)

Indien de eigenwaarden Pi van de matrix K reeel zijn, wordt de algemene oplossing
van het stelsel vergelijkingen (2.3) gegeven door:

i-1,2, .. ,n

2.3

(2.7)

waarin a;j constanten zijn die afhangen van de begincondities (Lin83). In bet geval van een
gesloten systeem heeft K een eigenwaarde 0 met multipliciteit 1 (Res83).
Een algemene behandelingsmethode van een n-compartimenten-systeem kan de
volgende zijn:
1)

Ontwerp een n-compartirnentenmodel dat de reele situatie dicht benadert.

2)

Schrijf de vergelijkingen van een dergelijk model op zoals in verg. (2.2).

3)

Schrijf de matrix K op die volgt uit verg. (2.2).

4)

Bepaal de eigenwaarden van K.

5)

Bereken met behulp van de beginvoorwaarden en de eigenwaarden van K de
factoren 3;; in verg. (2. 7).
In paragraaf 2.2 zullen twee fysiologische compartimentmodellen besproken worden

en zullen de punten 1) tot en met 5) behandeld worden. In paragraaf 2.3 zal dan getracht
worden om de werkelijke fysiologische parameters die in de gekozen modellen voorkomen
uit te drukken in alle tot dan toe bekende of berekende parameters.

2.4

2.2. Fysiologische compartimentmodellen.
In de Inleiding is het zogenaamde "drie-compartimentenmodel" gemtrocudeerd als
een goede benadering voor het menselijk lichaam. In dat model komt het

201

Tl uit het

bloed in drie parallelle compartimenten met verschillende eigenschappen. Een dergelijk
model wordt in analytische termen een vier-compartimentenmodel, omdat het bloed ook
als compartiment beschouwd kan worden.
Orn de theorie eenvoudig te houden zijn wij uitgegaan van een drie-compartimentenmodel (3-CM) in plaats van het net genoemde vier-compartimentenmodel (4-CM). Het
3-CM is een model waarbij het

201

Tl uit het bloed in twee parallelle compartimenten

terechtkomt In figuur 2.lA is dit schematisch weergegeven.
Zou men het

201

Tl niet in het middelste compartiment injecteren, maar in een van de

buitenste, dan verkrijgt men het twee-membranenmodel (2-MM), waarbij het

201

Tl succes-

sievelijk twee barrieres moet passeren alvorens in het laatste compartiment terecht te
komen. Dit model is opgenomen omdat elk compartiment van het 3-CM is opgebouwd uit
een intracellulair en een extracellulair subcompartiment Het 2-MM is schematisch weergegeven in figuur 2. lB.
De oplossingen van de vergelijkingen, zoals gegeven in verg. (2. 7), voor het massaverloop in de verschillende compartimenten in de beide modellen hebben dezelfde
structuur. De algemene oplossing is dezelfde, de verschillen komen naar voren in de
constanten die bij de algemene oplossing horen.

2.5

2: bloed

lnjeCtle
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FIGUUR 2.lA. Schema van het 3-CM.
lnjectie van activiteit in het bloed op t=O levert m2(0), daarna vindt simultaan
uitwisseling plaats naar de compartimenten 1 en 3, beschreven met vier uitwisselingsconstanten.

1: bloed
2: interstitium
3: eel
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van
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FIGUUR 2.lB. Schema van het 2-MM.
lnjectie van activiteit in het bloed op t=O levert m1(0), daarna vindt successievelijk uitwisseling plaats naar de compartimenten 2 en 3, beschreven met vier
uitwisselingsconstanten.

2.6

De oplossing voor de twee modellen wordt gegeven door Robertson (Rob83a). Voor
een gesloten 3-CM en 2-MM gelden de volgende vergelijkingen, afgeleid van (2.2) met
n=3, met behulp van (2.6) en wegens k 13 = k31 = 0:

(2.8)

metals algemene oplossingen voor de massa's 11\(t), wegens µ0=0:
(2.9)

Zowel de evenwichtsmassa 11\(oo) als de coefficienten a;j zijn uit te drukken in de
uitwisselingsconstanten k;j en de eigenwaarden µ1 en µ2 •
Bepaling van de eigenwaarden resulteert in (zie appendix 2):
µ 0 = 0 '·

µ 1,2 = - .!.(b
~ D)
2

(2.10)

waarin:
(2.11)

(2.12)

D

= Vb 2

-

(2.13)

4c

In een 3-CM zijn uit een gemeten verdunningscurve van het

201

Tl in het bloed in

compartiment 2 uit vergelijking (2.9) te berekenen: de factoren ai 1 en ai2, de tijdscon-

2.7

stanten µ1 en µ2 , de beginmassa mi{O) van het

201

Tl in het bloed en de evenwichtsmassa

mi{oo) in het bloed.
In een 2-MM zijn uit een verdunningscurve te berekenen: de factoren a11 en a12 , de

tijdsconstanten µ1 en µ2, de beginmassa m1(0) en de evenwichtsmassa m1(oo).
Uit de literatuur (Rob83a, p. 21-23) blijkt dat deze gegevens voldoende zijn om de
uitwisselingconstanten

~;

te berekenen. De exacte formules en hun afleidingen zijn op-

genomen in appendix 2. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de betekenis
van de uitwisselingsconstanten en de tijdsconstanten.

2.8

2.3. Interpretatie van de fysiologische modellen.
Orn de uitwisselingsconstanten ~i' die kunnen worden berekend uitgaande van

vergelijking (2.9), om te zetten in fysiologisch interessante gegevens is het noodzakelijk de
parameters in de twee modellen een fysiologische betekenis mee te geven. Bij het zoeken
naar een vorm om het massaverloop van het radioactieve

201

Tl in het bloedcompartiment te

beschrijven is het ook van belang in ogenschouw te nemen welke parameters later goed te
meten zijn. Hierbij kan met voordeel gebruik gemaakt worden van de evenredigheid van
de massa en de activiteit van

201

Tl. Men kan dan bij het opmeten van een

201

TI-verdun-

ningscwve in het bloedcompartiment, waarbij men geYnteresseerd is in het massaverloop
als functie van de tijd, volstaan met het meten van het

201

Tl-activiteitsverloop. Het verband

tussen activiteit en massa wordt gegeven door:

A=

m
M

')...NA.-

(2.14)

Waarin:
A de activiteit van het 201 Tl (eenheid: Bq = s· 1)
m de massa van het 201 Tl (kg)
A. de vervalconstante van 201 Tl (s- 1)
NA het getal van Avogadro (mol" 1)
M de molmassa van 201 Tl (kg/mol)

In de literatuur over de menselijke fysiologie (bv. Ber88, p. 23-26) is een algemeen
geldende vergelijking voor de diffusiestroom door een membraan tussen compartimenten i
en j gegeven (wet van Fick voor diffusie door een capillair membraan):
(2.15)

met:
I1\ de massaverandering in compartiment i (eenheid Bq/s)

P de permeabiliteit van het membraan (m/s)
S de oppervlakte van het membraan (m2)
ci de concentratie van de stof in compartiment i (Bq!m3)
De concentratie van een tracer in een compartiment kan men bepalen door de massa 11\ te
delen door het volume Vi van het compartiment i. Dan ontstaan na substitutie van
2.9

mdoor

dmjdt en van ci door rn/Vi in de wet van Fick vergelijkingen in de vorm van vergelijking
(2.8):

PS

+ _1_1 m,.(t)

v2

dm2

(2.16)

dt

-

+

PS

PS

-2....!m (t)- -2....!m (t)

v.2

2

v.3

3

P1S 1 wordt het PS-produkt van het membraan tussen de compartimenten 1 en 2 genoemd,
P3S3 is het PS-produkt van het membraan tussen de compartimenten 3 en 2. Vergelijken
we (2.16) en (2.8) dan kunnen de uitwisselingsconstanten voor zowel een gesloten 3-CM
als een gesloten 2-MM geven door:

(2.17)

In paragraaf 2.2 en appendix 2 blijkt dat met de gegevens van de verdunningscurve
van

201

TI in het bloed alle uitwisselingsconstanten ~i bepaald kunnen worden. Indien men

er vanuit gaat dat bet bloedvolume bekend is (V2 in het 3-CM, V 1 in het 2-MM), dan
kunnen met behulp van de vergelijkingen (2.17) en de berekende uitwisselingsconstanten
kii de PS-produkten van de membranen en de volumes van de andere twee compartimenten
bepaald worden.

2.10

2.4. Analytische verwerking van een experimentele verdunningscurve.
Er zijn verschillende methoden om uit een
modellen de juiste parameters 11\(co),

~j

201

Tl-verdunningscurve van een van de

en Pi te bepalen. Twee methoden worden hier kort

behandeld, waarbij het uitgangspunt is dat het massaverloop van

201

Tl als functie van de

tijd wordt gegeven door vergelijking (2.9), dus met twee exponentiele tennen.
De eerste methode is "curve-stripping". Deze methode leent zich bij uitstek voor
exponentiele functies met 2 of 3 goed te onderscheiden exponenten. Alvorens "curve-stripping" kan worden toegepast wordt de afhankelijke variabele m(t) logaritmisch uitgezet
tegen de onafhankelijke variabele t. In het geval van het 3-CM wordt vergelijking (2.9)
(bedenk dat de p1 en p2 negatief zijn):
(2.18)

Voor grote t wordt dan aangenomen dat alleen nog de exponent met de minst negatieve
tijdconstante p2 het

201

Tl-massaverloop bepaalt Vergelijking (2.18) verliest dus de term

met p1:
(2.19)

_In de logaritmisch uitgezette verdunningscurve wordt (bijvoorbeeld met de kleinste
kwadraten methode) een rechte door de meetpunten bij grote t bepaald; de richtingscoefficient van deze rechte is p2 en uit het snijpunt met de y-as kan

an worden berekend.

Vervolgens gaat men de originele verdunningscurve "strippen" van alle meetgegevens die
op bovenstaande manier zijn toegekend aan de trage exponent p2• Wat rest is een nieuwe
curve, die geheel bepaald is door de snelle exponent p1• Analoog aan het vinden van p2 en
de factor ai2 kunnen uit deze nieuwe curve de tijdsconstante p 1 en de factor a 12 worden
berekend.
Deze methode is redelijk eenvoudig uit te voeren, maar heeft als nadeel dat de
standaardafwijkingen in de tijdconstante p zeer snel groter worden naannate er meer
"gestript" is.
Een andere methode die in principe minder bewerkelijk is, is gebruik te maken van
een computerprogramma dat via de kleinste kwadraten methode rechtstreeks de factoren
mi(00) ,

~j

en de tijdconstanten Pi berekend uit alle opgegeven meetpunten (t, 11\(t)).
2.11

Dergelijke programma's zijn op de Technische Universiteit beschikbaar (Reduce, Maple,
Eureka, Opdata, Plotdata).
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het programma "Plotdata". Volgens een
iteratieve methode zoekt dit programma waarden voor de vijf te bepalen variabelen in
vergelijking (2.9), zodanig dat de totale som van de kwadraten van de verschillen in m(t)
tussen de meetwaarden en de theoretisch curve zo klein mogelijk is. Er moeten startwaarden van de vijf variabelen worden ingegeven, van waaruit het programma het iteratieve
proces kan volgen. Het ingeven van de startwaarden zal een bewerkelijke bezigheid blijken
te zijn, omdat het programma bij slechts enkele startwaarden in staat is naar de eindoplossing te convergeren.

2.12

3. OPSTELLING TOT EXPERIMENTELE VERIFICATIE

In dit hoofdstuk wordt de opbouw besproken van de experimente/e opstelling, die
gebruikt is om de in hoofdstuk 2 uiteengezette theorie van de compartimentmodellen te
verifieren. Eerst zullen in paragraaf 3 .1 de mogelijkheden worden besproken. In de dan
vo/gende paragraaf wordt de experimentele opstelling beschreven. In paragraaf 3 .3 wordt
de gevolgde meetprocedure toegelicht, terwijl in de laatste paragraaf kort aandacht wordt
besteed aan comp/icaties die tijdens de metingen naar voren kwamen.

3.1. De mogelijkheden.
Orn de twee theoretische modellen van hoofdstuk 2 te controleren zullen er twee
opstellingen moeten worden ontworpen. Het gaat daarbij om opstellingen waarbij men in
staat is om de concentratie van een tracer in het bloed te meten als functie van de tijd, dus
om dilutiecurven zoals in de Inleiding beschreven (figuur 1.2).
Ruwweg zijn er twee wegen te bewandelen: of men meet aan proefpersonen ("in
vivo"), of er wordt aan een modelmatige opstelling gemeten, geheel buiten personen om
("in vitro"). Van beide methoden worden de voor- en nadelen belicht.
Het grote voordeel van het meten aan proefpersonen is dat deze meetmethode zo
dicht bij de fysiologische werkelijkheid staat dat vertaling van de werkelijkheid naar
modelparameters als volume of capillair oppervlak van een compartiment overbodig of
heel eenvoudig lijkt. De invloed van parameters, die in een in-vitro opstelling misschien
over het hoofd worden gezien, wordt bij de in-vivo metingen automatisch in de resultaten
verwerkt. Wat ook als voordeel genoemd kan worden, is dater in het verleden al diverse
in-vivo metingen zijn gedaan in het Elkerliek Ziekenhuis, waarvan de meetgegevens nooit
helemaal verwerkt zijn. Er zijn dus al meetresultaten beschikbaar.
Tegenover deze voordelen staat dat het onder fysiologisch reele omstandigheden
onmogelijk of heel moeilijk is om de modelparameters te beinvloeden. Bovendien is de
fysiologische toestand van alle proefpersonen verschillend en kunnen metingen aan
verschillende personen moeilijk met elkaar vergeleken worden. Een in-vitro opstelling
ondervangt deze problemen en geeft de experimentator de gelegenheid inzicht te krijgen in
het te onderzoeken proces en de invloed van verschillende parameters daarop.

3.1

Een modelmatige opstelling brengt het gevaar met zich mee dat de werkelijkheid te
ver vereenvoudigd wordt of moet worden, zodat de resultaten die men krijgt moeilijk of in
het geheel niet meer te herleiden zijn naar de werkelijke fysiologische situatie.
In dit onderzoek is gekozen voor een in-vitro opstelling, omdat de beheersbaarheid
van de modelparameters een belangrijke eis is. Het kunnen varieren van deze parameters
geeft namelijk inzicht in het verloop van de uitwisselingsprocessen in de twee compartimentmodellen en in de invloed van de parameters op dat proces.

3.2

3.2. De opstelling.
Voordat de opstelling besproken wordt, zullen eerst in 3.2.1 tot en met 3.2.4 enkele
gemaakte keuzes betreffende bloedsubstituut, semi-permeabele wand, tracer en compartimentvloeistof worden toegelicht. Dan wordt in 3.2.5 en 3.2.6 de opstelling besproken voor
beide modellen.
3.2.1. Het bloedsubstituut.
Het bloedvolume bestaat voor ongeveer 55% uit plasma en voor ea. 45% uit (delen
van) cellen, de corpusculaire fractie (Ber88, p. 26). Het bloedplasma is de interessante
vloeistof, omdat de tracer daarin is opgelost. In de te gebruiken opstelling is als vervanging van dit plasma water gekozen. Hierbij wordt er dan van uitgegaan dat de in het bloed
aanwezige zouten en eiwitten geen invloed hebben op het uitwisselingsproces van

201

Tl.

Als men de resultaten gevonden met water als oplosmiddel voor de tracer wil vertalen
naar bloed, moet men er rekening mee houden, dat de cellen in het bloed, net als het
lichaamsweefsel, tracer zullen opnemen en misschien een apart compartiment vormen.

3.2.2. De semi-permeabele wand.
Er zijn verschillende membranen in de handel, die gebruikt worden om het bloed
van patienten zonder of met slechte nieren te spoelen (dialyse). Tegenwoordig worden
voor de dialyse membranen gebruikt in kunstnieren of hartlongmachines. Een kunstnier
-kan er uitzien zoals in figuur 3.1. Een plastic buis van 22 cm lang en 6 cm diameter is gevuld met so ms wel 10000 capillairen met een bepaalde diameter in de orde van 100 µm.
Door deze capillairen stroomt het bloed, terwijl erbuiten de spoelvloeistof stroomt. Omdat
de capillaren poreus zijn, vindt er uitwisseling plaats tussen bloed en spoelvloeistof. Het
effectieve uitwisselende oppervlak van zo'n kunstnier is in de orde van 1 m2• Een enkele
dialyseslang, die verschillende diameters kan hebben (3-30 mm), heeft een veel kleiner
effectief oppervlak: 1 meter slang van 30 mm diameter heeft een oppervlakte van ongeveer 0,09 m2 •
In hoofdstuk 2.3 is de wet van Fick voor massatransport door een membraan
gegeven (vergelijking 2.15, pagina 2.9). Door het PS-produkt van een membraan te
veranderen kan men het massatransport daar doorheen varieren. Dit PS-produkt kan gevarieerd worden door de S (surface) anders te kiezen, dus een dialyseslang van het zelfde
materiaal maar met een andere diameter te gebruiken.

3.3

3.2.3. De keuze van de tracer.
In de diagnostiek wordt

201

TI als tracer gebruikt,

maar de vraag is of het noodzakelijk is deze tracer ook te
gebruiken tijdens de in-vitro experimenten. Als vervanging
kan kalium gebruikt worden. In de diagnostiek wordt thallium als een kalium-analoog gebruikt, omdat ze biologisch
op elkaar lijken (Leb75). De concentratie kalium in water
kan met een vlamfotometer gemeten worden (Eer87). Het
gebruik van kalium houdt echter mogelijk weer een vertaalslag in, omdat kalium en thallium niet dezelfde afmetingen
van hun atomen hebben en zich mogelijk anders gedragen
in het uitwisselingsproces.
Het doorslaggevende voordeel van

201

Tl boven niet-

actief kalium ligt aan de te gebruiken meetmethoden (be-
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mmol/l en de metingen hebben een fout van 1 tot 10%
(Eer87). Hogere concentraties kunnen door verdunnen
binnen het bereik worden gebracht Het verantwoord verdunnen van de monsters is een tijdrovend proces.
Het meten van de

201

Tl-concentratie kan met behulp

van een automatische gamma-counter veel sneller. Het
-bereik daarvan is vrijwel onbegrensd, echter hoe lager de
concentratie, hoe minder counts er per tijdseenheid verzameld kunnen worden. Orn ook bij lage concentraties een
acceptabele relatieve standaardafwijking te verkrijgen,
moeten er meer counts verzameld worden, dus moet de
meettijd verlengd worden. Het nadeel, namelijk dat bet

Figuur 3.1. Een kunstnier.

werken met radioactiviteit extra veiligheidsmaatregelen met
zich meebrengt, wordt op de koop toe genomen.

3.2.4. De keuze van de vloeistoffen in de compartimenten.
Na het kiezen van water als substituut voor bloed in het bloedcompartiment ligt het
voor de hand ook de compartimenten die het weefsel voorstellen, te voorzien van water.

3.4

3.2.5. De opstelling ter verificatie van het drie-compartimentenmodel.
Een schema van de uiteindelijke opstelling is gegeven in figuur 3.2. Het compartiment dat de bloedstroom zal simuleren, heet het circulatie-compartiment (CC). Dit
compartiment staat via twee verschillende soorten membranen in verbinding met twee
parallel geschakelde compartimenten, het snelle (SC) en het trage (TC) compartiment. Het
membraan tussen CC en SC wordt gevormd door een kunstnier met een effectief
uitwisselend oppervlak van 1,1 m2 (zie figuur 3.1). Het membraan tussen CC en TC
bestaat uit twee evenwijdig lopende dialyse slangen van circa 40 cm lengte en 3 cm
diameter, met een effectief uitwisselend oppervlak van 750 cm2•
Het water in elk compartiment wordt continu rondgepompt. Hierdoor wordt
geprobeerd de verdeling van het 201 Tl over het water in een compartiment zo homogeen
mogelijk te houden. Bovendien bevordert het stromen van het water het uitwisselingsproces.
Zowel in de deelcirculatie van het CC die door het SC gaat, als in de deelcirculatie
die door het TC gaat, zijn een flowmeter en een slangeklem opgenomen. Met de slangeklem is de flow door elke tak te regelen, met de pomp van het CC wordt de totale flow
geregeld.
De activiteit wordt net voor het begin van een meetserie in het CC ingespoten.

3.2.6. De opstelling ter verificatie van het twee-membranenmodel.
Ten opzichte van de opstelling die gebruikt wordt om het drie-compartimentenmodel te verifieren hoeft er niet veel te veranderen om die opstelling geschikt te maken
voor het 2-MM. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt, kan duidelijk worden gemaakt
met de figuren 2. lA en 2. lB op pagina 2.6. In plaats van het
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Tl bij het begin van de

meetserie in het CC (middelste compartiment in figuur 2.lA) in te spuiten, wordt de
activiteit nu in het snelle compartiment SC (eerste compartiment in figuur 2. lB) ingespoten. Orn verwarring met het 3-CM te voorkomen worden de compartimenten tijdens de
experimenten aan het 2-MM anders genoemd. Wat in de 3-CM opstelling het CC, het SC
en bet TC werden genoemd, gaan nu respectievelijk het interstitieel compartiment (IC), het
bloedcompartiment (BC) en het parenchymaal compartiment (PC) heten. Dit staat in figuur
3.2. ook aangegeven.

3.5

Betekenis der symbolen:

F: flowmeter

K:klem
M: plaats van bemonstering
A3a.1: aclinjectie 3-CM
A2MM: aclinjectie 2-MM

Bij het 3-CM is:
1: dialyseslang TC
2: kunstnier SC
3: CC-reservoir (4-6 I)
4: SC-reservoir (2-7 I)
5: TC-reservoir (15-35 I)
6: circulatie-pomp
7: pomp voor SC
8: pomp voor TC

Bij het 2-MM is:
1: kunstnier PC
2: kunstnier IC
3: IC-reservoir (4-6 I)
4: BC-reservoir (2-7 I)
5: PC-reservoir (15-35 I)
6: pomp voor IC
7: circulatie-pomp
8: pomp voor PC

BOVENAANZICHT
Opstelling met
kunstnier in TC

l

7

6
Figuur 3.2. Schema van de meetopstelling.

3.6

3.3. De metingen.
In de opstelling zoals hiervoor besproken, worden de compartimenten eerst met
schoon leidingwater gevuld. Dan zijn de volumes van de drie compartimenten SC, CC en
TC bekend (resp. V,, Ve en VJ. Ruim 30 minuten voor het begin van een meetserie
worden de drie pompen aangezet om de opstelling te controleren op eventuele lekkages en
om de pompsnelheden te stabiliseren. Uit elk compartiment wordt een "nulmonster" van 1
ml gehaald, die in de gammacounter wordt geteld. Hiermee is het aantal counts ten

gevolge van achtergrondstraling of ten gevolge van eventuele restactiviteit van vorige
meetseries te scbatten. De verdere meetresultaten worden voor dit "nul "-effect gecorrigeerd.
Bij het begin van een meetserie wordt 20 tot 40 MBq

201

Tl in het CC (bij het 3-

CM) ingespoten en goed in het compartiment gemengd (of in het BC, bij het 2-MM). Dan
wordt het eerste monster genomen uit het compartiment waar ook de activiteit is ingespoten; dit tijdstip wordt als t=O gedefinieerd. Na 30 seconden wordt een monster gehaald uit
een ander compartiment (bv. het SC), na weer 30 seconden uit het laatste compartiment
(TC), waarna weer het CC aan de beurt is, enzovoort. Op deze manier wordt van elk
compartiment de concentratie bepaald om de 90 seconden. Na 10 minuten wordt dit
interval vergroot naar 3 minuten. Hoe het tijdsinterval tussen de monsternames verloopt
tijdens een meetserie, is in tabel 3.1 weergegeven. Afhankelijk van de snelheid waarmee
de uitwisseling plaatsvindt, duren de meetseries in totaal 2 tot 5 uur.
Alie monsters hebben hetzelfde volume (1 ml) en worden genomen met per
-compartiment een ander pipet om kruisbesmettingen tussen compartimenten onderling te
voorkomen. Kruisbesmettingen tussen de monsters van een compartiment onderling
worden voorkomen door elk pipet na een bemonstering te spoelen.
De activiteit van elk van de in totaal 90 tot 120 monsters wordt gemeten met de
gammacounter van het ziekenhuis. De teltijd varieert, afhankelijk van de te verwachten
activiteit, van 1 tot 5 minuten. Omdat de totale teltijd van 120 monsters 3
bedraagt, moet voor bet verval van het

201

a 4 uur

TI tijdens de activiteitsmetingen worden

gecorrigeerd. Alle monsters worden daarom gecalibreerd op een tijdstip, met name het
tijdstip waarop bet eerste monster wordt gemeten.

3.7

TABEL 3.1. MONSTERINTERVALLEN OP VERSCHILLENDE MEETTIJDSTIPPEN.
In deze tabel wordt per meettijdstip binnen een meetserie, het tijdsinterval
gegeven van twee monsters uit een compartiment.

Meettijdstip in

Eerste meetserie:

2e-6e meetserie:

7e-11e meetserie:

de meetserie:

interval (min)

interval (min)

interval (min)

0 - 10

1,5

1,5

1,5

10 - 30

3

3

3

30 - 60

5

5

3

60 - 120

10

10

5

120 - 180

10

so ms

10

> 180

soms

niet

15

(min)

Met de aldus verkregen gegevens kan een verdunningscurve worden gemaakt van
het CC (of BC); ook van de andere compartimenten is het concentratieverloop als functie
van de tijd te tekenen. De gegevens worden ook ingevoerd in het computerprogramma
"Plotdata". Dit programma berekent dan, uitgaande van vergelijking (3.1) (zelfde als 2.9),
jn het drie-compartimentenmodel de factoren ai1 en ai2 en de tijdsconstanten Pt en p2 • In
het twee-membranenmodel worden de factoren a 11 en at 2 en de tijdsconstanten Pt en p2
berekend.
(3.1)

De laatste onbekende in (3.1), namelijk 11\(oo), wordt berekend uit de beginmassa mt(O) (2MM) of mi{O) (3-CM) en de volumes V5 , Ve en Vr Dit gebeurt met behulp van vergelijking (3.2). Deze vergelijking staat beschreven in appendix 2 (nummer A2.16 en A2.27).

Met de gegevens van factoren
uitwisselingsconstanten

~j

~j

en tijdconstanten Pt en p2 kunnen nu de relatieve

worden bepaald (hoofdstuk 2, appendix 2). Tot slot kunnen
3.8

wegens vergelijkingen 2.17 de PS-produkten van de twee membranen uitgerekend worden
op twee onafhankelijke manieren. Orn dit te verduidelijken worden de vergelijkingen 2.17
herschreven:

P1S1 =

k12Y2

P1S1 =

k:z1 VI

P3S3

= k:z3 V3

P3S3

= ~2V2

(3.3)

Hierin is in het 3-CM compartiment "l" hetzelfde als het snelle compartiment SC,
compartiment "2" is het circulatiecompartiment CC en "3" stelt het trage compartiment
voor (fC). In het geval van het 2-MM geven de cijfers "l ", "2" en "3" respectievelijk
bloedcompartiment BC, het interstitieel compartiment IC en het parenchymaal compartiment PC aan.

3.9

3.4. Complicaties van de meetopstelling of tijdens de metingen.
3.4.1. De dialyseslang.
De eerste meetserie betrof een meting in de configuratie van bet 3-CM. In bet trage
compartiment verliep de uitwisseling via twee dialyseslangen, zoals eerder beschreven. Al
na deze eerste meetserie werd duidelijk dat bet gebruik van een dialyseslang grote nadelen
had. De uitwisseling verliep namelijk uitzonderlijk traag (de halveringstijd is ongeveer 6
uur, tegenover 6 minuten voor een kunstnier). Na de eerste meetserie zijn de dialyseslangen dan ook vervangen door een kunstnier die voor ongeveer de helft was afgesloten, dus
waarvan bet totaal aantal capillairen dat meedeed aan de uitwisseling ongeveer de helft
bedroeg van de kunstnier van bet snelle compartiment. Een ander nadeel van de dialyseslangen was dater helemaal geen eigenschappen van bekend waren (de slangen hadden al
jaren ongebruikt in bet magazijn gelegen), zodat de reproduceerbaarheid van de metingen
in gevaar kwam.
3.4.2. Lange tijdintervallen, korte meettijd.
In tabel 3.1. is te zien dat in de tweede tot en met de zesde meetserie na een half
uur meten werd overgescbakeld op een tijdsinterval van 5 minuten tussen de monsters van
een compartiment. Ook werd er niet langer dan twee uur gemeten. Bij analyse van de
gegevens door "Plotdata" bleek dat nog meer meetpunten nodig waren om een acceptabele
nauwkeurigheid te verkrijgen. Daarom werden vanaf de 7e meetserie andere tijdsintervallen
gebruikt en werd de totale meettijd verlengd tot 3 uur per meetserie.

3.4.3. Het bepalen van bet tijdstip t=O.
Als t=O wordt gekozen op bet moment dat bet eerste monster wordt genomen.
Maar in de tijd die ligt tussen bet toedienen van de activiteit en dat eerste monster,
stroomt bet water al en vindt er reeds uitwisseling plaats met de andere compartimenten.
De vraag is of dit invloed heeft op de resultaten; daar zal in bet volgende hoofdstuk verder
op worden ingegaan.
3.4.4. Geen menging in het bloedcompartiment.
In figuur 3.2 is bet CC getekend. Het valt op dat de uitgang van de dialyseslangen
(en later van de kunstnier) zich recbt tegenover de ingang van het circulatiesysteem
ricbting pomp bevindt. Dit boudt in dat de stroming in het CC vooral beperkt zal zijn in
een klein gebied rond deze in- en uitgang. De rest van het compartiment doet niet of
nauwelijks mee, en het

201

TI dat zich daar bevindt, zal slecht door diffusie naar bet midden
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verhuizen. Dit duurt natuurlijk langer dan als de vloeistof in het gehele compartiment
steeds flink in beweging wordt gehouden. Daarom bestaat het sterke vermoeden dat het
"volume" van het CC effectief kleiner is dan in werkelijkheid in alle vergelijkingen wordt
aangenomen. Omdat dit effect pas laat tijdens het onderzoek is opgemerkt, is besloten in
het CC vooralsnog niet te mengen, om zo te trachten de meetomstandigheden van alle
meetseries gelijk te houden.
3.4.5. Algengroei.
De grootste spelbrekers waren wel de algen, die welig tierden in de opstelling. Dat
er algen groeiden in het water was niet zo erg, want dat werd toch voor elke meetserie
vervangen. De algen verstopten echter tijdens de metingen de capillairen in de kunstnieren.
Ook dit belangrijke effect werd pas na vele meetseries ontdekt. Daarna werd de algengroei

afgeremd door het water aan te zuren. Met deze maatregel echter worden bestaande
verstoppingen door algen niet opgeheven.
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE

In de eerste twee paragrafen zal een samenvatting gegeven worden van de
resultaten van de metingen aan het drie-compartimentenmodel en het twee-membranenmode/, zoals die beschreven staan in hoofdstuk 3. In de /aatste paragraaf van dit hoofdstuk
worden deze resu/taten bediscussieerd.

4.1. Metingen aan het drie-compartimentenmodel.
Van elke serie is het verloop van de

201

Tl-activiteit in elk van de drie compartimen-

ten gemeten. Een voorbeeld van het resultaat is in figuur 4.1 gegeven. De drie curven in
deze grafiek kunnen worden beschreven met vergelijking 2.9:
(4.1)
waarin:
m;(t)

= v,.c;(t)

(4.2)

Voor compartiment 2 (CC) moet gelden: ai 1>0 en ai2>0. IInmers, mi(t) loopt van
mi(O) terug naar m2(oo), maar blijft altijd groter dan mi(oo). Voor het snelle compartiment,
waarin m1(t) eerst toeneemt naar een maximum en daama afneemt tot m 1(oo), moet gelden
a11 <0 en a12>0. Het verloop van de

201

Tl-activiteit in het trage compartiment wordt

beschreven met twee negatieve factoren: a31 <0 en a32<0.
Hiermee kan het verloop van de concentraties in de drie compartimenten zoals in
figuur 4.1 getekend, begrepen worden. In principe is het mogelijk om voor elk van de drie
curven "Plotdata" de factoren a;j en P; te laten uitrekenen. In paragraaf 2.3 is besproken
hoe uit de curve van het CC de uitwisselingsconstanten

~;

kunnen worden berekend, maar

theoretisch kunnen ook uit de gegevens van het SC of het TC deze uitwisselingsconstanten
worden berekend. Omdat echter de relatieve standaardafwijkingen van 3;; en P; voor het SC
en het TC zonder uitzondering groter dan 100% blijken te zijn, levert het uitrekenen van
deze parameters geen extra informatie. Er is daarom volstaan met het fitten van de
verdunningscurve van het CC.
4.1

0

. tijll - > (min.)

Figuur 4.1.

201

Tl-concentratieverloop in de drie compartimenten van het 3-CM.

In tabellen 4.1 en 4.2 zijn de meetresultaten samengevat. Tabel 4.1 bevat de
compartimentvolumes Ve, V, en V, van elke meetserie, alsmede de resultaten van bet
computerprogramma "Plotdata", dat m2(oo), aw ai2, µ 1 en µ2 berekende. De resultaten voor
mi(oo), ai1 en

~

zijn berekend als fractie van mi(O). De som van mi(oo), a21 en

~

moet

dan gelijk zijn aan m 2(0) (zie appendix 2, A2.17). In tabel 4.1 is ter controle een kolom
opgenomen waarin deze som wordt uitgerekend.
Met behulp van deze gegevens zijn, zoals in 2.3 besproken, de vier relatieve
uitwisselingsconstanten

~;

berekend en daarmee zijn weer op twee verschillende manieren

de PS-produkten van de uitwisselende wanden te berekenen (vergelijkingen 3.3). Deze
uitwisselingsconstanten en PS-produkten staan in tabel 4.2.
Er zijn 9 meetseries gedaan aan de 3-CM-opstelling. In de eerste meetserie is
gebruik gemaakt van een dialyseslang in bet trage compartiment TC, daama is deze
vervangen door een "halve" kunstnier (zie ook paragraaf 3.3). In de laatste meetserie is
deze "halve" kunstnier weer vervangen door een bele. De algengroei tijdens de meetseries
is in de kunstnier van bet SC steeds toegenomen, en vanaf de 7e meting afgeremd door bet
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water aan te zuren. In het TC is de algengroei vooral in de meetseries 2 tot en met 8 in
toenemende mate belangrijk geweest, hoewel ook hier getracht is de groei vanaf de 7e
meetserie af te remmen door het water aan te zuren.
In tabel 3.1 is reeds aangegeven dat vanaf de 7e meetserie de totale meettijd van
een meetserie !anger is gemaakt en dat de tijdsintervallen tussen twee monsters uit een
compartiment korter was.
Verder zij opgemerkt dat de standaardafwijking van elke waarde is gegeven in de
vorm van een getal tussen haakjes achter de betreffende waarde. Met µ1 = -0,105 (4) wordt
dus aangegeven dat de standaardafwijking in µ1 gelijk is aan 0,004. Met 0,72 (12) wordt
bedoeld 0,72 ± 0,12. Getracht is ook de standaardafwijkingen
maar het probleem daarbij is, dat de basisgegevens

(~;·

in~;

en PiSi te berekenen,

P;) niet onafhankelijk van elkaar

uitgerekend zijn. Wei is geprobeerd een schatting te maken van deze standaardafwijkingen
door alle basisgegevens wel onafhankelijk van elkaar te stellen. De op deze manier
berekende relatieve standaardafwijkingen belopen echter zulke grote waarden (soms
2700% !), dat aangenomen kan worden dat men op deze manier geen goede schatting kan
maken van de standaardafwijking.

4.3

Tabel 4.1. Instellingen van parameters Ve, V 5, V 1 en resultaten van "Plotdata".
meetserie

v.

v,

v.

m2(oo)

(l)

(l)

(l)

m2(0)

1

5,00 (3)
6,00 (3)

5,00 (3)
6,00 (3)

2S,O (1)
30,0 (2)

0,1429 (8)
0,1429 (8)

0,486 (1)
0,67 (5)

0,382 (5)
0,18 (5)

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

6,00
6,00
6,00
6.00
2,00
6,00
6,00

30,0 (2)

0,1429 (8)

0,28 (6)

30,0 (2)
30,0 (2)
30,0 (2)
30,0 (2)
18,0 (1)
30,0 (2)

0,1429 (8)
0,1429 (8)
0,1429 (8)
0,1579 (8)
0,2000 (9)
0,110 (5)

0,68
0,71
0,22
0,26
0,72
0,12

0,56
0,17
0,15
0,62

2
3
4
5
6
7
8
9

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)

~
m 2(0)

(6)
(3)
(4)
(3)
(12)
(2)

~
m2(0)

(6)
(6)
(3)
(4)

0,57 (3)
0,11 (12)
0,77 (2)

som 3 vorige

-p,
(min-1)

•Ill
(min-1)

1,011
0,993

0,105 (4)
0,075 (5)

0,0019 (1)
0,020 (4)

0,983
0,993
1,003
0,983
0,988
1,030
1,000

0,15 (3)
0,066 (5)
0,062 (3)
0,15 (4)
0,085 (9)
0,039 (2)
1,0 (5)

0,039 (3)
0,018(4)
0,015 (2)
0,022 (1)
0,0209 (7)
0,014 (8)
0,050 (1)

kolommen

Tabel 4.2. Berekening van kiJ en PS voor het 3-CM.
meetserie
1
2
3
4

k12
(min.1)

kz1
(min.1)

k.32
(min.1)

0,055
0,035
0,12

6
7
8

0,0491
0,021
0,023
0,018
0,019
0,024
0,013
0,0062

0,031
0,026
0,12
0,068
0,017

0,0027
0,033
0,041
0,030
0,027
0,023
0,021
0,023

9

0,12

0,88

0,048

5

~
(min.1)

0,0005
0,0061
0,0071
0,0056
0,0052
0,0039
0,0041
0,0065
0,0082

P1s 1 1)
(Vmin)

P1S1 2)
(Vmin)

Pi53 3)
(Vmin)

0,2S
0,13
0,14
0,11
0,11
0,15
0,076
0,037

0,27
0,21
0,71
0,18
0,15
0,73
0,14
0,10

0,013
0,20
0,25
0,18
0,16
0,14
0,13
0,14

0,72

5,3

0,29

P3S3 •)
(Vmin)
0,013
0,18
0,21
0,17
0,16
0,12
0,12
0,12
0,2S

4.2. Metingen aan het twee-membranenmodel.
Er zijn slechts twee metingen gedaan aan dit model.
Een van de meetseries (nr. 11) leverde geen nuttige informatie, omdat het computerprogramma "Plotdata" niet in staat was uit de meetgegevens twee tijdsconstantes te
bepalen, omdat de beide tijdsconstanten nagenoeg dezelfde waarde hebben. Zonder
tijdsconstanten of componenten

a;j

kunnen ook de uitwisselingsfactoren ~j of de PS-

produkten niet berekend worden (zie paragraaf 2.3).
De resultaten van de andere meetserie (nr. 10) zijn samengevat in tabel 4.3.

Tabel 4.3. Meetresultaten van het 2-MM.

V b= 4,00 (2) liter

k 12= 0,35 min· 1

Vi= 6,00 (3) liter

k21 = 0,074 min· 1

VP= 24,0 (1) liter

k32= 0,16 min· 1
k23= 0,0046 min· 1

m 1(oo)= 0,118 (6) m 1(0)

P 1S1= 2,1 Vmin

1)

a 11= 0,06 (1) m 1(0)

P1S1= 0,30 Vmin

2
)

a 12= 0,768 (9) m 1(0)

P3S3= 0,94 Vmin

3
)

µ1= -0,19 (7) min· 1

P3S3= 0, 11 Vmin

4

µ2= -0,0240 (3) min·

1
)

3

)

1

met P,S,=k12V;

2
)

met P,S,=k21 Vb

met P3S3=k32V;

4

met P3S3=k23VP

)

4.5

)

4.3. Discussie over de resultaten.
Als men de resultaten die zijn samengevat in de tabellen 4.1 en 4.2 bekijkt, dan
valt op dat de op twee manieren berekende P3S3-produkten van de semi-permeabele wand
in het trage compartiment van het 3-CM goed met elkaar in overeenstemming zijn. Dat dit

produkt voor meetserie 1 veel lager is dan de rest komt door het gebruik van de dialyseslang, die inderdaad een veel kleiner effectief uitwisselend oppervlak heeft dan een "halve"
kunstnier. Het afnemen van het PS-produkt in meetseries 2 tot en met 7 kan misschien
verklaard worden met de toenemende invloed van de algengroei op het uitwisselingsproces
(absorptie en verkleining effectief oppervlak). Het is opvallend dat meetserie 9, met een
"hele" kunstnier niet een twee keer zo hoog P3S3-produkt heeft als een "halve" kunstnier,
als er vanuit gegaan wordt dat in meetserie 2 en 3 het P3S3-produkt van de nog schone,
"halve" kunstnier is gemeten.
Wat de P1S 1-produkten van het SC in het drie-compartimentenmodel betreft, geldt
dat deze bijna nooit met elkaar overeenstemmen. Dit kan verschillende oorzaken hebben,
die verderop behandeld zullen worden.
De PS-produkten van het PC en het IC bij het twee-membranenmodel (tabel 4.3)
stemmen niet overeen. Dit heeft zijn oorzaak waarschijnlijk in een onjuiste opstelling of in
het onjuist gebruik van formules. Omdat in hoofdstuk 5 geconcludeerd wordt dat bet
weinig zin heeft om met bet 2-MM verder te gaan, zal bier niet dieper worden ingegaan
op de oorzaken.

4.3.1. De problemen tijdens de meetseries.
Voor een meetserie begonnen wordt, is het van belang om het tijdstip t=O goed te
definieren. In hoofdstuk 3 is er reeds op gewezen, dat dit tijdstip moeilijk is vast te
leggen.

Iil meetserie 3 bijvoorbeeld, is de concentratie van 201 Tl in bet eerste monster uit
bet CC bijna 1,5 keer zo hoog als in het tweede monster, terwijl dat normaal maar
ongeveer 1,2 keer is. Het vermoeden bestaat dan ook dat het

201

TI nog niet voldoende

homogeen over het compartiment was verdeeld, met een te hoge gemeten concentratie tot
gevolg.
In meetserie 8 werd juist in het tweede monster van het CC ea. 1,5 keer zoveel
201

Tl gemeten als in het eerste monster. De oorzaak lag in het feit dater na toevoeging van
4.6

het 201Tl in het CC niet eerst is geroerd en dat het monster van tijdstip "t=O" zodoende
geen informatie geeft over de werkelijke

201

TI-concentratie in het CC. In dit geval is het

tweede monster als referentie gekozen en is het eerste monster niet in de meetserie
op gen omen.
Na meetserie 6 werd duidelijk dat er meer meetpunten per meetserie nodig waren
om voldoende gegevens te hebben voor "Plotdata". Vanaf meetserie 7 is dan ook langer
gemeten, en met kortere intervallen tussen de monsters (zie tabel 3.1). Het nut hiervan is
echter teniet gedaan door andere complicaties tijdens de metingen, zoals algengroei.
De algengroei heeft vooral in het snelle compartiment waarschijnlijk veel invloed
gehad. De kunstnier die daar gebruikt is (met produkt P1S1), is in alle 11 meetseries
gebruikt. In het TC is eerst een dialyseslang gebruikt, daarna een "halve" kunstnier
(meetserie 2 tot en met 8) en daama een "hele" kunstnier. Daar algen levende cellen
bevatten, is het heel wel mogelijk dat zij niet alleen de kunstnieren verstopten (en daarmee
het PS-produkt verkleinden), maar dat zij ook middels een actief proces

201

Tl opnamen en

aldus de relatieve uitwisselingsconstanten belnvloedden. Dit zou voor een deel de grote
discrepantie tussen de berekende P1S1-produkten per meetserie kunnen verklaren.
Een laatste onvolkomenheid tijdens de metingen is het gemis aan goede menging in
het circulatiecompartiment geweest. Daarmee is niet aan de eis van een compartiment,
zoals gesteld in paragraaf 2.1, voldaan, namelijk dat het

201

Tl adequaat homogeen over het

compartiment verdeeld was. Het is daarom niet goed mogelijk het effectieve volume van
dit compartiment te bepalen, hetgeen weer een onzekerheid in alle uitwisselingsconstanten
en PS-produkten met zich meebrengt. Wei is het zo dat, aangezien tijdens alle meetseries
Ve dezelfde waarde heeft gehad en er in geen enkel geval gemengd is, verwacht kan
worden dat de omstandigheden tijdens elke meetserie gelijk waren en de resultaten dus
met elkaar vergeleken kunnen worden.

4.3.2. De problemen tijdens het fitten van de data.
Dat het fitten van de data problemen zou opleveren, was te verwachten. Als de
vervalconstanten µ1 en µ2 dichterbij elkaar komen, worden de standaardafwijkingen in de
te bepalen parameters van vergelijking 4.1 groter. In meetserie nr. 11 was dit effect zo
sterk, dat de twee exponenten niet meer te onderscheiden waren. Ook in meetserie 8 en 9
is dit effect waarschijnlijk de oorzaak van de grote relatieve standaardafwijkingen.
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In vrijwel elke meetserie zijn meetpunten aanwezig die dennate ver van "de"
vloeiende curve door de meetpunten afliggen, dat ze waarscbijnlijk kunnen worden
toegeschreven aan fouten tijdens de meetprocedure. Meetseries, waar dit soort meetpunten
in voorkwam, zijn eerst aangepast alvorens ze aan "Plotdata" werden aangeboden. De
aanpassing hield in dat voor bet gevoel overduidelijke uitscbieters werden verwijderd, tot
ten boogste 10% van bet aantal meetpunten. Een voorbeeld van de grote variaties die
daardoor kunnen optreden, kan gegeven worden met bebulp van de resultaten van meetserie 10. Worden alle 40 meetpunten in "Plotdata" ingevoerd, dan geeft bet prograrnma voor
aw resp. µ1 als uitkomst: 0,099 en -0,56 min· 1• Worden twee "uitscbieters" weggelaten,
dan zijn de resultaten: 0,06 en -0,19 min· 1 (zie appendix 3).
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S. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Achtereenvolgens zullen in dit hoofdstuk conclusies worden getrokken omtrent de
gekozen opstellingen (5.1) en de interpretatie van de resultaten (52). Tevens zullen in die
paragrafen aanbevelingen worden gedaan die van belang kunnen zijn bij een eventueel
vervolgonderzoek. Daarna wordt in paragraaf 5 3 ingegaan op de vraag of het uitgevoerde onderzoek de in de I nleiding geformuleerde doe/stellingen haalt.

5.1. Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de gekozen opstellingen.

Bij de presentatie van de resultaten van het drie-compartimentenmodel in paragraaf
4.3 is al gebleken dat de standaardafwijkingen in de uiteindelijke uitkomsten

(~i)

groot

zijn. Er is daar op gewezen dat dit voor een deel te wijten is aan onvolkomenheden in de
gekozen opstelling. De conclusie is dat het met de gebruikte opstelling mogelijk is om een
verdunningscurve nauwkeurig op te meten, mits enkele aanbevelingen ter harte worden
genomen. Deze aanbevelingen zijn:
- het gebruik van gedestilleerd of gedemineraliseerd water in de drie compartimenten,
- het gebruik van zuur en algengroeiremmend middel om algengroei te voorkomen
(indien dit niet het

201

Tl-uitwisselingsproces belnvloedt),

- in elk compartiment, dus ook in het CC, zorgen voor een adequate menging,
- de metingen te beperken tot het circulatiecompartiment en daar het aantal metingen
aanzienlijk vergroten, door kortere tijdsintervallen (bv. 30 s in plaats van 1~ min)
tussen de monsters te kiezen en
- de totale meettijd van een meetserie verlengen van 3 naar 4 uur.
Ten aanzien van de opstelling voor het twee-membranenmodel kan geconcludeerd
worden dat deze niet voldoet. Uit paragraaf 2.2 blijkt dat het twee-membranenmodel
slechts van het drie-compartimentenmodel verschilt in de plaats van toevoeging van de
activiteit op t=O. Daarom is aangenomen dat dit in de praktijk gerealiseerd kan worden
door de 3-CM-opstelling te gebruiken en het

201

Tl toe te voegen in een ander comparti-

ment. In werkelijkheid blijkt er echter toch een andere opstelling nodig te zijn. Omdat
verderop zal blijken dat het 2-MM geen bevredigend model is, zal hier niet verder op deze
andere opstelling worden ingegaan.
5.1

5.2. Interpretatie van de fitresultaten.
Hoewel het mogelijk moet zijn om met de opstelling een verdunningscurve goed
op te meten, blijft er een probleem bestaan ten aanzien van bet berekenen en interpreteren
van de parameters die deze verdunningscurve beschrijven. Wil men conclusies gaan
verbinden aan de fitresultaten, dan zal eerst een methode gevonden moeten worden om de
factoren

~j

en de tijdsconstanten Pi nauwkeuriger te bepalen.

Een mogelijkheid om nauwkeuriger te zijn is om met bet in paragraaf 2.4 besproken metbode van "curve-stripping" te bepalen binnen welke marges de tijdsconstanten µ1
en µ2 moeten liggen, en deze gegevens mee te laten spelen in bet programma "Plotdata".
Het is namelijk mogelijk dat bet prograrnma andere tijdsconstanten berekent, omdat die
beter bij de data passen. Functies met meerdere exponentiele termen bebben ook meer
parameters die bepaald moeten worden, en daardoor zijn er ook meerdere oplossingen
mogelijk bij een gegeven stel meetpunten. Als al van te voren aangegeven kan worden
binnen welke marge de gezocbte waarden moeten liggen, dan kan bet prograrnma de
parameters berekenen die bet anders misscbien niet zag als "de beste oplossing".
Men kan proberen sommige parameters op een onafhankelijke manier te bepalen.
In de praktijk is dit al uitgevoerd door op een onafhankelijke manier de evenwichtsmassa
mi(oo) (zie vergelijking A2.32) te bepalen en deze als gegeven in "Plotdata" in te voeren.
Dit verbeterd de kwaliteit van de andere door "Plotdata" uit te rekenen parameters.
Tot slot is bet mogelijk met meerdere tracers tegelijk te werken. Er kunnen dan
_tegelijkertijd bijvoorbeeld twee verdunningscurven gemeten worden, metals nut dat de
tijdsconstanten en exponent-factoren op twee onafhankelijke manieren bepaald kunnen
worden. De tracers moeten dan wel gelijke uitwisselingseigenscbappen bebben.
Men kan ook een andere tracer gebruiken als referentiewaarde, als die tracer niet
door de semi-permeabele wanden kan diffunderen. Het voordeel biervan is dat de tracer
die wel diffundeert kan worden gerefereerd aan de niet uitwisselende stof, waarmee
eventuele storende effecten op bet uitwisselingsproces kunnen worden ondervangen. Dit
principe wordt ook in de geneeskunde toegepast, waar men bijvoorbeeld gelabeld albumine
gebruikt als referentie voor de andere tracer. Albumine is een groot eiwit dat niet door de
capillaire wand kan diffunderen (Lep89).
Bij de resultaten voor de P3S3-produkten, samengevat in tabel 4.2, valt op dat bet
produkt berekend met k23 .V3 steeds kleiner is dan bet produkt berekend met k32 .V2 • Dit
vindt zijn oorzaak waarschijnlijk in het reeds eerder vermelde effect, dat door slecbte
menging van bet CC bet effectieve volume van dit compartiment (V2) waarschijnlijk
kleiner is dan gemeten, waardoor ook het betreffende PS-produkt kleiner wordt.
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Dezelfde redenering zou ook op moeten gaan voor bet PS-produkt van bet andere
membraan, maar daar blijkt juist de met V2 uitgerekende P 1S1 de kleinste waarde te
bebben. De oorzaak ligt bier in bet verscbil tussen de uitwisselingsconstanten k12 en k21 • In
alle gevallen is k 12 kleiner dan k21 • Aangezien in meetserie 1 tot en met 6 de volumes van
CC en SC gelijk zijn, moet dit effect volgens vergelijking 2.17 worden toegeschreven aan
bet feit, dat in een kunstnier de uitwisselingssnelbeid van binnen naar buiten kennelijk niet
dezelfde is als die van buiten naar binnen. Hoewel de microscopiscbe eigenscbappen van
de capillairen in een kunstnier onbekend zijn, kunnen wel eventuele oorzaken worden
aangewezen worden voor bet verscbil in uitwisselingssnelbeid:
- de vorm van de gaatjes in de capillairwand,
- het verscbil in geometrie tussen een semi-permeabele wand, waar formules als de wet
van Fick (2.15) voor zijn afgeleid, en de capillairwand,
- bet eventuele storend gedrag van algen op bet uitwisselingsproces en
- de mogelijke invloed van de positie van de capillairen ten opzicbte van elkaar in de
kunstnier.

5.3

5.3. Eindconclusies.
De oorspronkelijke doelstelling van het onderzoek, namelijk het verifieren of het
geoorloofd is om een koppeling tussen doorbloeding en werking van een compartiment te
veronderstellen, is nog niet direct bereikt. Wei is te verwachten dat het goed mogelijk is
om met de verdunningscurve aan de subdoelstelling te voldoen, namelijk het vinden van
een methode die de opname van
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Tl in verschillende compartimenten kan beschrijven. In

dit kader is het ook van belang op te merken, dat het drie-compartimenten model meer
mogelijkheden biedt dan het twee-membranenmodel. Dit laatste model is ingevoerd, omdat
tracers voor ze in de eel worden opgenomen eerst twee membranen moeten passeren,
namelijk die van het capillair en die van de eel. De snelheden waarmee echter de
verdunning van

201

Tl in het bloed plaatsvindt als gevolg van de verdeling over goed en

slecht doorbloede lichaamscompartimenten (01t86) zijn groter dan de snelheden van
opname in de eel (Gol83).
In de Inleiding is flowafhankelijkheid van het opnameproces geelimineerd. In de

onderzochte modellen bleek ook dat de flow geen rol speelt in het 3-CM. Wei is de
invloed van de verhouding PSN van een membraan/compartiment-combinatie naar voren
gekomen. Gezien de koppeling tussen doorbloeding en uitwisselend capillair oppervlak,
die in het menselijk lichaam anwezig is, kan geconcludeerd worden dat het geoorloofd is
de flow in het in-vitro model niet op te nemen (als men het PS-produkt weet). Bij in-vivo
_metingen zal de flow op een onatbankelijke manier gemeten moeten worden, om zo
informatie te krijgen over het PS-produkt van een compartimentmembraan.
Al met al kan het volgende gesteld worden: indien de meetopstelling voor het driecompartimentenmodel verbeterd wordt en met behulp van eerder genoemde aanbevelingen
gezorgd wordt dat ook de berekening van de parameters van de verdunningscurve
nauwkeuriger plaatsvindt, is het mogelijk om met behulp van een

201

Tl-verdunningscurve

de eigenschappen van de compartimenten te bepalen.
Met de interpretatie van de aldus verkregen gegevens moet men voorzichtig zijn.
Reeds in 1981 is door Zierler gesteld dat men bij het "curve-fitten" van data in compartimentmodellen voorzichtig moet zijn met conclusies die men uit de coefficienten en
exponenten wil trekken, "especially if it is the investigator's aim to associate these with
properties of the biological system" (Zie81). Of dus bij in-vivo-metingen dan ook
conclusies omtrent parameters van lichaamscompartimenten kunnen worden getrokken en
of -nog een stap verder- met die conclusies weer een uitspraak kan worden gedaan over de
hartfunctie van de onderzochte patient, is onderwerp voor verder onderzoek.
5.4
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LIJST VAN SYMBOLEN EN SUBSCRIPTEN

Symbolen:
~j:

exponentfactor van compartiment i en van exponentterm j (Bq)

ci(t):

concentratie van een tracer in compartiment i (Bq!m3)

Fi(t):

bloedstroomsterkte door compartiment i (m3/s)

~j:

relatieve constante van uitwisseling van comp. j naar comp. i (s_ 1)

Ki:

relatieve verwijderingsconstante uit compartiment i (s- 1)

11\(t): massa van een tracer in compartiment i (Bq)
P:

permeabiliteit van een membraan (m/s)

S:

totale effectief uitwisselende oppeivlak van een membraan (m2)

Vi:

volume van compartiment i (m3)

µj:

eigenwaarde van de matrix K, tijdsconstante van exponentterm j (s- 1)

Subscripten:
1: in combinatie met a, c, k, m, F, K of V: compartiment 1
in combinatie met P of S: membraan tussen comp. 1 en 2
in combinatie met a ofµ: behorend bij exponent t.g.v. het snelste comp.
2: in combinatie met a, c, k, m, F, K of V: compartiment 2
in combinatie met a ofµ: behorend bij exponent t.g.v. het traagste comp.
3: in combinatie met a, c, k, m, F, K of V: compartiment 3
in combinatie met P of S: membraan tussen comp. 2 en 3
b: bloedcompartiment (comp. 1 in 2-MM)
c: circulatie-compartiment (comp. 2 in 3-CM)
i:

interstitiele compartiment (comp. 2 in 2-MM)

p: parenchymale (cel-)compartiment (comp. 3 in 2-MM)
s: snelle compartiment (comp. 1 in 3-CM)
t:

trage compartiment (comp. 3 in 3-CM)

S.1

Appendix 1. Veiligheidsrapport

Al. l. Inleiding.
Het geplande onderzoek betreft de verlaging van de 201 Tl-concentratie in een circulatiesysteem,
hiema te noemen het circulatie-compartiment CC. Deze verlaging is een gevolg van de uitwisseling van het
201
Tl door twee semi-permeabele wanden met evenzovele compartimenten. De concentratie in het CC
alsmede die in de twee compartimenten moet als functie van de tijd worden gemeten. Een analyse van de
risico's is noodzakeliJlc, daar er met radio-activiteit gewerkt gaat warden.
In dit veiligheidsrapport zal worden ingegaan op de opbouw van de opstelling en haar knelpunten,
en de geplande meetmethode. De gebruikte radioaktieve stoffen worden besproken, alsmede dosistempi die
uit het gebruik zullen voortvloeien. Uitgaande van de limieten die gelden in een C-laboratorium en van de
bekende knelpunten in de opstelling kunnen maatregelen genomen worden die het dosistempo voor de
experimentator en de omgeving zo laag mogelijk houden. Tevens dient het besmettingsgevaar zo klein
mogelijk te worden gehouden. Deze maatregelen worden belicht Tenslotte wordt ingegaan op de afvalverwerking en de ontsmetting van de in de opstelling gebruikte onderdelen.

Al.2. De opstelling.
Het water van een circulatiesysteem (CC) wordt door twee parallelle compartimenten geleid. Deze
compartimenten worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een met het CC uitwisselende wand. Elk
compartiment bevat derhalve ook water buiten de uitwisselende wand, verder te noemen het weefselwater in
het compartiment-reservoir. Een schema van de gebruikte opstelling is gegeven in fig. Al op bladzijde Al.3.
Het grootste compartiment (verder te noemen het trage compartiment TC) is een perspex reservoir
van 40x40x40 cm3 en bevat 32 gaten in de zijwanden. Van deze gaten zijn er 28 afgesloten met stopjes,
tussen de overige 4 zijn twee dialyseslangen of een kunstnier gemonteerd De dialyseslangen zijn ea. 40 cm
lang en hebben een diameter van ea. 3 cm, waardoor het totale effectieve uitwisselende oppervlak ongeveer
750 cm2 is. De kunstnier wordt verderop besproken. Het weefselwater van dit trage compartiment varieert in
volume tussen 15 en 35 liter en wordt tijdens de experimenten met behulp van een extem pompje
rondgepompt om de concentratie zo homogeen mogelijk te houden.
Het kleinste compartiment (hierna te noemen het snelle compartiment SC) is een kunstnier: een
plastic omhulsel dat ea. 10000 capillairen bevat met elk een lengte van 20 cm en een diameter van 200 µm.
Het totale effectieve uitwisselende oppervlak voor een kunstnier komt daarmee op ruim 1 m2• Het
weefselwater wordt via een slangepompje aan- en afgevoerd van en naar een apart reservoir. Het volume van
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bet SC kan zo

vari~ren

van 2 tot 7 liter. De pomp zorgt bovendien voor een goede menging om ook bier de

concentratie bomogeen te houden.
Het water in bet circulatiesysteem wordt rondgepompt met een andere slangepomp. Aan bet
reservoir van bet TC zit een ander reservoir (40x40x5 cm3), dat dienst doet als reservoir voor bet CC. Het
water dat de pomp uitkomt wordt verdeeld over bet SC en bet TC. Klemmetjes in de beide aanvoerleidingen
zorgen voor een bepaalde verdeling van de waterstroom door de beide compartimenten. In elke aanvoerleiding is verder een flowmeter geplaatst, waannee de waterflow in elke tak gemeten kan worden. Het volume
van bet CC kan vari~ren van 4 tot 6 liter.
De opstelling zoals gescbetst bevat uit bet oogpunt van stralingsveiligheid enkele zwakke plekken:
1.
2.

3.
4.

5.

Het reservoir voor bet TC is niet uit een stuk gemaakt, maar gelijmd. Er kan dus een lek ontstaan. Dit
geldt ook voor bet CC.
De kunstnier is gemaakt door aan de in- en uitgang van de capillairen een afsluitend deksel te
schroeven. Hoewel bier een rubber ring tussen zit, kan ook bier een lek ontstaan.
In de gebele opstelling zijn er 24 aansluitingen van slangen op T-stukjes of op verloopstukjes, en op de
reservoirs. Deze aansluitingen kunnen gaan lekken of losspringen.
De reservoirs zijn van boven open en kunnen spatten geven.
De dialyseslangen kunnen springen als de druk te boog wordt.

In fig. Al.1 op bladzijde Al.3 is ook te zien welke onderdelen er zoal gebruikt zijn. De flowmeters, de
lrunstnier(en), de reservoirs en alle slangen zullen inwendig besmet raken. De pompen van bet SC en van bet
CC zullen niet besmet raken, in tegenstelling tot de pomp van bet TC die op een andere manier werkt

Al.3. Meetmethode.
Voordat de metingen met activiteit uitgevoerd gaan worden, wordt eerst met niet-actief water geoefend.
Bovendien kan op deze manier de opstelling worden gecontroleerd op lekkages. Eerst wordt het CC gevuld
met water en dat wordt vervolgens rondgepompt, dan pas -als er geen lekken zijn- worden de reservoirs van
bet SC en bet TC ook getest.

De metingen zullen bestaan uit bet instellen en bet waamemen van de waterflow door zowel het SC als
bet TC. Daama wordt de activiteit aan bet CC toegevoegd, waama gedurende langere tijd (tot drie uur) van
elk compartiment watermonsters worden genomen van 1 ml. De monsters van een compartiment ligt 1~
minuut uit elkaar, dus effectief zal er elke 30 seconden een monster worden genomen (althans het eerste
uur).
Deze procedure wordt berhaald bij verscbillende waterflows door de compartimenten SC en TC en bij
verscbillende volumes van die compartimenten.

Al.2

Betekenis der symbo1en:

F: flowmeter

K:klem
M: p1aats van bemonstering
A 3o.t: actinjectie 3-CM
A2MM: actinjectie 2-MM
L: loodmuunje

Bij het 3-CM is:
1: dialyseslang TC
2: kunstrtier SC
3: CC-reservoir (4-6 I)
4: SC-reservoir (2-7 I)
5: TC-reservoir (15-35 I)
6: circulatie-pomp
7: pomp voor SC
8: pomp voor TC

Bij het 2-MM is:
1: kunstnier PC
2: kunstnier IC
3: IC-reservoir (4-6 1)
4: BC-reservoir (2-7 1)
5: PC-reservoir (15-35 I)
6: pomp voor IC
7: circulatie-pomp
8: pomp voor PC

Opstelling met
kunstnier in TC

BOVENAANZICHT

!

7

6
Figuur A 1.1.Schema van de meetopstelling.
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Al.4. Activiteit en straling.
Het hoofdnuclide waarmee gewerkt wordt is 201 Tl, zoals dat ook gebruikt wordt voor hartonderzoek in
ziekenhuizen. De belangriJ'kste verontreinigingen zijn daarin 2IDJ'I, 2'l>J'I en 203pb, Op de dag van calibratie
zijn de relatieve concentraties ten opzichte van het 201 Tl respectievelijk 0,3%, 1,0% en 0,2%. Deze gegevens
staan ook in de bijsluiter, waarvan er een is opgenomen in dit rapport (biz Al.9).
In tabel Al.l staan voor elk van deze vier nucliden de belangrijkste stralingsgegevens: soort straling,
energie en abundantie (Sow83).
Orn nog goed te kunnen meten op de gammacounter van het ziekenhuis is het handig na te gaan hoeveel
activiteit een monster moet bevatten om binnen een redelijke tijd een statistisch verantwoord aantal counts te
verzamelen.
Gaat men uit van de situatie, dat alle activiteit zich heeft verdeeld over CC, SC en TC (dat is dus
maximaal over 6+7+35 =48 liter water), dan moet een monster van 1 ml daarvan genoeg activiteit bevatten
om binnen vijf minuten (redelijke meettijd) ongeveer 2500 counts te verzamelen. De standaardafwijking van
de activiteit is 2% als er 2500 counts zijn verzameld. Het telrendement van de gammacounter is ongeveer 0,5
en de abundantie van de

201

Tl-lijn van 167 keV bedraagt 10%. Dan moet de activiteit in het monster zijn:

2500 counts/(5 min * 60 s/min * 0,05 count/Bq) = 164 Bq
De concentratie moet dus zijn 164 Bq/ml en de totale activiteit in de opstelling moet dus zijn:
48000 ml* 164 Bq/ml = 7,9 MBq (ea. 0,21 mCi)
Lagere concentraties (bv. in het SC en het TC in het begin van de metingen) zijn te meten door de teltijd
van een monster te verhogen of door met een grotere relatieve statistische foot genoegen te nemen. Tevens
kan aan het begin van de meting meer activiteit toegevoegd worden. Tenslotte kan het venster van de

garnmacounter verder worden opengezet, omdat het in wezen niet uitmaakt wat er gemeten wordt.
De experimenten vinden plaats in een C-laboratorium, wat bepaalde restricties met betrekking tot het
werken met radio-aktiviteit met zich meebrengt (Web85). 201 Tl heeft een radiotoxiteitsparameter n =4, terwijl
de uit te voeren experirnenten vallen onder de bewerkingen "norrnaal" en "eenvoudig nat", dus verspreidingsparameter p =3 resp. 4. Oat betekent dal voor bewerkingen buiten de zuurkast (waar hier sprake van is)
maximaal 400 MBq mag worden gebruikt. Voor opslag mag niet meer dan 40 GBq aan
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Tl aanwezig zijn

in het laboratorium.
In tabel Al.2 is een opsomming gegeven van de ALI-waarden (voor inhalatie) voor deter zake doende
nucliden (Sow78). Aan de hand van deze waarden kan men een afschatting maken voor de maximaal te
gebruiken hoeveelheid activiteit tijdens de experimenten. Uit de tabel blijkt duidelijk dat de limiet die wordt
gegeven door de eisen van het C-laboratorium voldoende ver onder de ALI-waarden ligt.
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TABEL Al.1. STRALINGSDATA VAN

201

TI

EN DE BELANGRDKSTE VERONTREINIGINGEN.

halverings

stralings

energie

abundantie

Nuclide

tijd

soort

(keV)

(%)

2'X>fl

26,1 h

'Y

201TI

73,06 h

'Y

84,33
167,4

15,4
10,0

~

293,5 h

'Y

439,6

91,4

203pb

52,05 h

'Y

193,7
279,2

13,5
80,1

2'X>fl

zie
boven

X(Hg)

1
)

68,89
70,82
79,82
80,26
82,58

58,9
100
11,9
22,7
9,6

zie
boven

X(TI) I)

70,83
72,87
82,11
82,57
84,97

59,2
100
11,9
22,8
9,9

201n

367,9
579,3
828,3
1206

~

203pb

1ue abunaanue van <le -ltJnen

is

gerelateerc aan oe x-noot< •Jn.
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87,2
13,8
10,8
29,9

TABEL Al.2. ALi's EN r-FACTOREN VOOR

201

TL EN VERONTREINIGINGEN.

Nuclide

ALl(inhalatie)
(MBq)

r-factor
(µSv.m 2/h.MBq)

200J'I

400

0,137

201Tl

800

0,002

~

200

0,060

203pb

400

0,036

De maximaal toegestane, door een radiologisch werker te ontvangen dosis is 50 mSv per jaar voor het
totale lichaam en 500 mSv per jaar voor de handen, hetgeen neerlmmt op een maximum dosisequivalenttempo van respectievelijk 25 en 250 µSv/h (Web85). Het is dus belangrijk om te berekenen wat het dosisequivalenttempo bij deze opstelling tijdens de experimenten is en wat voor maatregelen nodig zijn om te zorgen dat
dit tempo onder de limieten blijfL
Denkt men alle activiteit in een punt in het centrum van het grootste reservoir (TC), dan is uit te
-rekenen wat de te verwachten dosisequivalenttempi op de wand van het reservoir en op 1 meter afstand van
het reservoir zal zijn. Omdat er normaliter absorptie van straling in het water plaatsvindt en omdat de
activiteit over het algemeen meer verspreid zit zal het uiteindelij"ke dosisequivalenttempo lager uitvallen dan
op onderstaande manier berekend. De formule voor berekening van het dosisequivalenttempo is:

.

H-

waarin

H het dosisequivalenttempo in µSv/h,

r.A

(Al.I)

d2

r de gamma-dosisfactor in µSv.m 2/h.MBq, A de activiteit in

MBq en d de afstand tot de bron in m. De gamma-dosisfactor r is gegeven in tabel Al.2 (Nac69). Hierin is
geen rekening gehouden met de bijdrage van RC>ntgenstraling (X-straling) aan de gamma-dosisfactor. In tabel
Al.3 is -uitgaande van een hoeveelheid activiteit van 40 MBq aan

201

Tl-

het dosisequivalenttempo op enkele

afstanden van het centrum van het reservoir gegeven, voor de verschillende isotopen alsmede voor het totale
dosisequivalenttempo.
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T ABEL Al.3. DOSISTEMPO IN µSv/h VAN

201

TL EN VERONTREINIGINGEN.

nuclide:

200J'I

201n

mri

203pb

activiteit:

120 kBq

40MBq

400 kBq

80kBq

:Hco.2 m):

0,41

2,0

0,60

0,072

3,1

3-5

:Hc1 m):

0,016

0,080

0,024

0,003

0,12

<1

totaal
theoretisch

experimenteel

Een afschenning met lood van 2 mm dikte zorgt voor een verzwakking 10·3 van het dosisequivalenttempo. Dit blijkt uit de gegevens die op de bijsluiter staan die wordt meegeleverd met het 201 Tl. Met 2 mm lood
bedraagt het dosisequivalenttempo op 20 cm afstand van het centrum van het reservoir, dus op de wand,
ongeveer 3 nSv/h. Dit is ruim voldoende om veilig te lrunnen werken.
Bij het nemen van de monsters tijdens de metingen worden de handen blootgesteld aan de onafgeschermde straling op ea. 20 cm afstand van het midden van het TC. Dus het dositempo bedraagt dan
ongeveer 3 µSv/h, ruim onder de limiet van 250 µSv/h. Het gebruik van een pipet bij de bemonstering
vergroot de afstand tot de activiteit en de metingen zullen weinig tijd in beslag nemen, zodat de totale door
de handen opgelopen dosis niet meer dan 1 µSv zal bedragen per experiment.

Al.5. Maatregelen.
V66r de metingen met activiteit plaatsvinden wordt eerst met niet-aktief water gewerkt om de zwakke
plekken in de opstelling te controleren op lekkages. De zwakke plekken zijn alle lijmingen en koppelingen.
Tijdens de metingen met aktiviteit staat om het CC en het TC een muurtje van ea. 5 mm lood. Dit
muurtje staat alleen aan de voor-en zijkant. Aangezien het stralingstempo achter de opstelling laag genoeg is
op de plaatsen waar de andere laboratoriumwerknemers eventueel moeten zijn, is het niet nodig de achterlcant
van de opstelling ook met lood te omgeven. Het andere compartiment, de slangen en de kunsblier die niet
achter het loodmuurtje liggen, worden beschermd met een plaat van 2 mm lood.
Maatregelen tegen spatten worden niet genomen (anders dan voorzichtig te werk gaan). Dit komt omdat
de compartimenten goed bereikbaar moeten blijven om de monsters te kunnen nemen. De compartimenten
worden dus niet van boven afgesloten.
De gehele opstelling staat in twee lekbakken met een totaal volume van ruim 50 liter. Mocht de
opstelling ergens gaan lekken, dan wordt dat in deze bakken opgevangen om te voorkomen dat er een grote
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besmetting in het laboratorium ontstaat In en onder de lekbakken ligt absorberend papier om eventuele
spatten of kleine lekken op te vangen. Als er een lekje ontstaat. zijn er slangeklemmetjes beschikbaar om het
betreffende subcircuit af te sluiten.

A6.6. Afsluitende werlcr.aamheden.
Tijdens de experimenten kan het gebeuren dat een dialyseslang of een kunstnier aan vervanging toe is.
Opgelet dient te worden, dat dan eerst al het (aktieve) water in de opstelling verwijderd wordt. alvorens -met
handschoenen!- het betreffende onderdeel te vervangen. Het nieuwe onderdeel en de aansluitingen moeten
dan weer getest worden op lekken. Uiteraard betekent bovenbeschreven aktie wel dat de meetserie van voren
af aan moet worden herhaald.
Na elke meting blijft het water (in totaal ongeveer 50 liter) enkele dagen staan alvorens het af te voeren
naar een van de twee versterftanks die aangesloten zitten op de afvoer van het C-Iaboratorium. In deze tanks
Iaat men het 201 Tl (en de verontreinigingen) net zolang vervallen totdat het water geloosd mag worden.
Aan het eind van alle experimenten moeten de onderdelen weggegooid worden of goed worden

schoongemaakt De kunstnier, de (dialyse-)slangen en de aansluitingen kunnen worden weggegooid bij het
"kortlevend vast radio-aktief afval". De flowmeters alsmede de pomp van het TC dienen net zo lang
doorgespoeld te worden, tot het spoelwater niet meer besmet is. Daama moeten ze nog minstens twee weken
staan om de restactiviteit te laten vervallen. De reservoirs worden met zeep schoongepoetst, waama met een
besmettingsmonitor nog eventuele achtergebleven besmettingen kunnen worden ontdekt De pompen van het
SC en het CC zijn in principe niet besmet, maar dienen na gebruik wel met een veegproef te worden
_gecontroleerd.
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Appendix 2. Afleiding van formules

In deze appendix zal globaal de manier gegeven worden waarop de vergelijkingen uit hoofdstuk 2
zijn afgeleid uit een aantal beginvergelijkingen. Tevens zullen in de twee specifieke gevallen, namelijk die
van het 2-MM en die van het 3-CM, de vergelijkingen voor k;i worden gegeven, waarvan in datzelfde
hoofdstuk sprake was. Voor de literatuur wordt verwezen naar Ber88, Lin83, Rob83, Rob83a en Res83.

DEFINITIES:
mi(t):

massa in compartiment i (eenheid: Bq)

C;(t):

concentratie in compartiment i (Bq/l)

Vi:

volume van compartiment i (I)

Jli:

tijdsconstante of eigenwaarde (s- 1)

k;i:

relatieve constante van uitwisseling van j naar i (s- 1)

8ii:

factor van exponent met tijdconstante l1_j (Bq)

P:
S:

permeabiliteit membraan (m/s)
oppervlakte membraan (m2)

BEGINVERGELIJKINGEN:

C;

=

m,

v,

(A2.1)

(A2.2)

dml
-= -"21·m1 (t)
dt

+ k12·m2(t)

dm

2
-= +"21 ·m1 (t)- (k12 +/sz) .mz(t) + k23.m3(t)
dt

dm3
-dt

=

+

A2.1

Js2.m2(t)- "n.m3(t)

(A2.3)

Vergelijking (A2.3) kan in vectomotatie geschreven worden als:

(A2.4)

M =K·M
waarin M en K gegeven worden door:

m1(t)
M

=

m2(t)
m3(t)

en

0
K

=

+~1 -(k12 +"32)

0

+"32

+kn
-An

(A2.5)

Mde tijdafgeleide van M is.

HET BEREKENEN VAN DE EIGENW AARDEN VAN K

Orn de eigenwaarden µ van K te berekenen dient men nu de volgende vergelijking op te lossen (Lin83):

det(K-µ.J)

=0

(A2.6)

waarin I de eenheidsmatrix voorstelt
Het uitwerken van deze vergelijking resulteert in een derdegraads-vergelijking, waarvan een wortel gelijk is
aan 0 (= Jlo). De dan resterende tweede-graadsvergeliJlcing heeft de vorm:

µ 2 + b.µ + c

=0

(A2.7)

waarin:

(A2.8)

en

(A2.9)

A2.2

Uit vergelijking (A2.7) volgen dus de vergelijkingen voor de eigenwaarden µ1 en µ2:

(A2.10)

Omdat Po· µ 1 en µ2 nu bekend zijn kunnen de algemene oplossingen voor het massaverloop in het compartiment i gegeven worden. Deze vergelijkingen gelden rowel in het 3-CM als in het 2-MM:

i

(A2.ll)

= 1,2,3

HET BEREKENEN VAN DE EIGENVECTOREN
Orn de eigenvectoren die bij vergelijking (A2.4) horen uit te rekenen, gebruikt men de vergelijking:

(K - µ.l).~)

=Q

(A2.12)

In deze vergelijkingen zijn de eigenvectoren A gedefinieerd als:

(A2.13)

Het oplossen van vergelijking (A2.12) levert op, dat alle componenten a;i uitgedrukt kunnen worden in de
drie componenten a10, a11 en a12:

~

= D10·

1

1

1

~1

<~1+µ1)

<~1 +µ2)

,

~

=au.

"3/c21

k12
"32<~1 +µ1)

kl~3

k12(~3+µ1)

k12

en~

= a12.

k12
"32<~1 +µ2)

(A2.14)

k12<~3+µ2)

Met de eigenvectoren uit (A2.14) kunnen nu door het toepassen van de begin- en eindvoorwaarden, de
factoren a;i worden berekend voor beide modellen. Met deze gegevens kunnen dan in een volgende fase alle
uitwisselingsconstanten k;i worden uitgedrukt in de parameters die in een model meetbaar zijn.

A2.3

TOEPASSING OP HET 2-MM

Voor het twee-membranenmodel zijn de begin- en eindvoorwaarden gegeven door:

(A2.15)

De eindvoorwaarden uit (A2.15) kunnen met behulp van (A2.1) worden geschreven als (want µ1<0 en µ2<0):

m1(oo)

= alO =

m2(00)

= aw =

m3(oo)

= a30 =

mlO
V1+V2+V3

mlO
V1+V2+V3

v1

= m1 ..

v2

= m2..

V3

= m3-

m10
V1+V2+V3

(A2.16)

Met de aldus gedefinieerde m;.. kunnen we de drie beginvoorwaarden van vergelijking (A2.15) invullen in
de algemene oplossing (A2.ll), met als resultaat:

m2(0)

= m2•

m3(0)

= m3. +a31 +~2 = 0

+~ 1 +~

A2.4

=0

(A2.17)

Wegens de eigenvectoren .! (A2.14) kunnen de vergelijkingen (A2.17) herleid worden tot drie vergelijkingen
voor de drie onbekenden m1_, a11 en a 12• De oplossing voor compartiment 1 wordt gegeven door het stelsel
vergelijkingen (A2.18):

(A2.18)

Met behulp van de eigenvectoren (A2.14) kan men met (A2.18) alle factoren

3;;

uitrekenen. Voor comparti-

ment 2 zijn dat:

(A2.19)

en voor compartiment 3 zijn dat:

(A2.20)

A2.5

BEREKENING VAN lfo IN HET 2-MM
Door de vergelijkingen (A2.18) om te schrijven en met gebruikmaking van (A2.8) en (A2.9) zijn k;i in
gesloten vorm uit te drukken in de parameters die uit experimenten te verkrijgen zijn. Deze parameters zijn
in het geval van het 2-MM: m10, a 11 , a 12, µ1 en µ2• Dan geldt

(A2.21)

A:z1

(A2.22)

=

(A2.23)

(A2.24)

(A2.25)

A2.6

TOEPASSING OP HET 3-CM

Voor het drie-compartimentenmodel zijn de begin- en eindvoorwaarden gegeven door:

m2(0)

= m20

m1(0)

= m3(0) = 0

(A2.26)

De eindvoorwaarden uit (A2.26) kunnen met (A2.1) worden herschreven als:

ml(oo)

= alO =

m2(oo)

=~ =

m3( oo)

= a30 =

m20
V1+Vz+V3
m20
V1+Vz+V3

m20
V1+Vz+V3

v1 = m1.
Vz

= mz.

V3

= m3..

(A2.27)

Met de aldus gedefinieerde m;~ kunnen we de drie beginvoorwaarden in vergelijking (A2.26) invullen in de
algemene oplossing (A2.1 l), metals resultaat:

(A2.28)

A2.7

Wegens de eigenvectoren ~ (A2.14) kunnen de vergeli11dngen van (A2.28) herleid worden tot drie
vergelijkingen voor de drie onbekenden

m 1 ~,

a11 en a12• De oplossing voor compartiment 1 wordt gegeven

door het stelsel vergelijkingen (A2.29):

(A2.29)

Met behu1p van de eigenvectoren (A2.14) kan men met (A2.29) alle factoren

3;;

uitrekenen. Voor comparti-

ment 2 zijn dat:

C/s1 +µ1)

Gi1 =

a22

k12
C/s1 +µ2)

=

au =

a12 =

C/s1 +µ1)(fs3+µ1>
µ1(µ1-µ2)
C/s1 +µ2)(ki3 +µ2)
µ2(µ2-µl)

k12

mzo

(A2.30)

mzo

en voor compartiment 3 zijn dat:

a

30

=

m

3-

=

~zki1a o
k

lr

12~3

1

=

~2ki1m20
µ1µ2
(A2.31)

A2.8

BEREKENING VAN k;i IN HET 3-CM
Door de vergelijkingen (A2.29) om te schrijven en met gebruikmaking van (A2.8) en (A2.9) zijn

~i

in

gesloten vorm uit te drukken in de parameters die uit experimenten te verkrijgen zijn. Deze parameters zijn
in het geval van het 3-CM: m20,

~ ••

aii. µ1 en µ2• Dan geldt:

m2.

F=-

=

m20V2

(A2.32)

V1+V2+V3

Gi1J.L1+~µ2

(A2.33)

~

G = -(µ1 +µ2)- F

(A2.34)

(A2.35)

lci3 = 1<G - VG2 - 411)

(A2.36)

(A2.37)

(A2.38)

(A2.39)

A2.9

Appendix 3. Meetresultaten.
In deze appendix wordt een samenvatting gegeven van de meetresultaten van de 11 meetseries. Dit
wordt gedaan in de vorm van grafieken, waarin de concentratie van het 201 TI in de compartimenten CC, SC en
TC van het drie-compartimentenmodel (nr. 1-9), danwel in de compartimenten BC, IC en PC in het tweemembranenmodel (nr. 10 en 11) wordt geschetst als functie van de tijd. Daamaast wordt per meetserie
aangegeven wat de door het computerprogramma "Plotdata" uitgerekende parameters ~i en µi zijn. Daarmee
warden de uitwisselingsfactoren k;i berekend, zoals gegeven in paragraaf 2.2 en appendix 2. Ten slotte wordt
voor beide membranen het PS-produkt op twee manieren berekent met behulp van vergelijking 2.17.
In elke grafiek is horizontaal de tijd uitgezet, in minuten na het begintijdstip t=O van elke meetserie.
Het tijdstip t=O is gekozen als het moment dat het eerste monster wordt genomen. Verticaal is de
genormaliseerde concentratie uitgezet. Dit is de concentratie gedeeld genormeerd op de concentratie die gemeten
wordt in het monster van t=O. Meetserie 8 is hierop een uitzondering: daar is de concentratie van elk monster
genormeerd op het tweede monster uit het CC. Let erop dat in de grafieken deze normalisatie in procenten is
uitgedrukt. Voor de verwerking in "Plotdata" zijn deze genormaliseerde waarden omgezet in fracties.
De oplossingen van "Plotdata" warden uitgedrukt in fracties van m2(0), terwijl alle meetgegevens als

fractie van een concentratie zijn gegeven. Dat dit kan blijkt uit vergelijking 2.9 voor compartiment 2:

(A3.l)

Deelt men zowel het linker- als de rechterlid van deze vergelijking door m2(0), dan krijgt men a21 en a22 als
fractie van m2(0). Het linkerlid kan men dan wegens mi(t)=cm.vi (verg. A2.l) schrijven als:

11tz(t) - m ( oo)

c2(t) - c2( oo)

11tz(O)

c2 (0)

- - - - -2- =

waaruit blijkt dat mi(oo) als fractie van m2(0) hetzelfde is als c2(oo) als fractie van ci{O).

A3.l

(A3.2)

Meetserie 1: 25-01-1991
Meting aan het drie-compartimentenmodel.
v. = V2 = 5 liter, V, = V1 = 5 liter en V, = V3 = 25 liter.
Hele kunstnier in SC, dialyseslang in TC.
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tijd

Resultaten Plotdata:

Berekening ~:

Berekening PS-produkt

m2(oo) = 0,1429 (8) m2(0)

k 12 =0,0491 min- 1
k21 = 0,055 mm·I
k 32 =0,0027 min- 1
k23 =0,0005 min- 1

P1S1 =k 12V2 =0,25 Vmin
P1S1 =k21V1 =0,27 Vmin
P3S3 k32V2 0,013 Vmin
P3S3 =k23V3 0,013 Vmin

~I

=

~

=

-µ 1

=

-µ 2 =

0,486 (7) ffi2(0)
0,382 (5) ffi2(0)
0,105 (4) min- 1
0,0019 (1) min- 1

A3.2

=

=
=

------>

Jco,

(min.)

Meetserie 2: 08-02-1991
Meting aan het drie-compartimentenmodel.
v. = V2 = 6 liter, V, = V 1 = 6 liter en V, = V3 = 30 liter.
Hele kunstnier in SC, halve kunstnier in TC.

-~

-0-0-:

~

... J. --· .
.
I
'

•••

i

I

I!

u

·.::i

;

!

'.

cc

-x-x-: SC

-v-v-: TC
I
I

!

£

~

20

'
--·-·-·•··•--·

.. I

.. i

.•. L .. ·- l
····--------·-·-·

!. _____ ! ____

.1--

"i"
I

·j•

•.

!Jo

Resultaten Plotdara;

Berekening k;i:

m2(oo) = 0,1429 (8) m2(0)
m2(0)
0,67 (5)
821 =
m2(0)
0,18 (5)
822 =
0,075 (5) min·1
-Pi=
-µ2 = 0,020 (4) min" 1

k12 =
k21 =
k32 =
k23 =

tijd

Berekening PS-produkt

0,021 min·I
0,035 min·I
0,033 min·I
0,0061 min·I

P.s. = k12V 2 = 0,13
P1S1 = k21 V 1 = 0,21
P3S3 = k32V 2 = 0,20
P3S3 = k23V 3 = 0,18

A3.3

Vmin
Vmin

Vmin
Vmin

------>

(min.)

i2o

Meetserie 3: 12-02-1991
Meting aan het drie-compartimentenmodel.
v. = V2 = 6 liter. V, = V 1 = 6 liter en V1 = V 3 = 30 liter.
Hele kunstnier in SC, halve kunstnier in TC.
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tijd

m2(oo) = 0,1429 (8)
~.

=

=

a22
-p 1 =
-p2

=

Berekening PS-produkt:

Berekening k;;:

Resultaten Plotdata:
m2(0)

k12

0,28 (6)
m2(0)
0,56 (6)
m2(0)
0,15 (3) min·•

k 21

0,039 (3) min·

k32
k 23

P1S1 =k12V2 =0,14 Vmin
P 1S 1 = k 21 V 1 = 0,71 Vmin
P3S 3 =k3 2V 2 =0,25 Vmin
P3S3 = k 23 V3 = 0,21 Vmin

=0,023 mm·•
= 0,12 min·•

=0,041 mm·•

=0,0071 min·•

1

A3.4

------->

120
(min.)

Meetserie 4: 23-02-1991
Meting aan het drie-compartimentenmodel.
v. = V2 = 6 liter, v. = V1 = 6 liter en V, = V3 = 30 liter.
Hele kunstnier in SC, halve kunstnier in TC.
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Resultaten Plotdata:

Berekening k;i:

Berekening PS-produkt

m2(oo) = 0,1429 (8) mi{O}
0,68 (6)
ffi2(0)
821 =
0,17 (6)
ffi2(0)
822 =
1
0,066
(5)
min·
-Pi=
0,018 (4) min·•
-P2=

k12 = 0,018 mm·l
k21 = 0,031 mm·I
k32 : 0,030 mm·I
k23 = 0,0056 min· 1

P1S 1 = k12V2 = 0,11
P1S, = k21 V1 = 0,18
P3S3 = k32V2 = 0,18
P3S 3 = k23V3 = 0,17

A3.5

Vmin
Vmin
Vmin
Vmin

------>

(min.)

Meetserie 5: 26-02-1991
Meting aan het drie-compartimentenmodel.
V, = V2 = 6 liter, v. = V1 =6 liter en V1 =V3 =30 liter.
Hele kunstnier in SC, halve kunstnier in TC.
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Resultaten PlOldata:
m2(oo)
8z1=

8z2 =
-µ. =
-µ2 =

=

0,1429 (8) m2(0)
m2(0)
0,71 (3)
m2(0)
0,15 (3)
0,062 (3) min·•
0,015 (2) min· 1

I
I

I I
I

tijd

Berekening k;i:

Berekening PS-produkt

0,019 mm·•
k21 = 0,026 mm·•
k32 =0,027 min" 1
kn = 0,0052 min" 1

P,S, =k, 2v2 =0,11 Vmin
P1S, =k21 V1 =0,15 Vmin
P3S3 =k32V2 = 0,16 Vmin
P3S3 =knV3 =0,16 Vmin

kn=

A3.6

------>

12.o

(min.)

Meetserie 6: 01-03-1991
Meting aan het drie-compartimentenmodel.
v. = V2 = 6 liter. V, = V1 = 6 liter en V1 = V3 = 30 liter.
Hele kunsblier in SC. halve kunsblier in TC.
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Resultaten Plotdata:

Berekening k;i:

m2(oo) = 0.1429 (8) m2(0)
a21 =
0.22 (4)
m2(0)
an= 0.62 (4) m2(0)

k12

=

-µ2 =

0.15 (4) min· 1
0,022 (1) min· 1

-

6o

3o

-µ 1

.•..• J •••

l

I

tijd -------> (min.)

Berekening PS-produkt

=0,024 min" 1

P1S1

=k12V2 =0,15 Vmin

= k21 V1 = 0,73 Vmin
P3S3 =k 32V 2 =0,14 Vmin
P3S3 =k23V3 =0,12 Vmin

1

k21 = 0,12 min·
k32 =0,023 mm·l
k23 = 0,0039 min" 1

P 1S 1

A3.7

Meetserie 7: 18-03-1991
Meting aan het drie-compartimentenmodel.
v. = V 2 = 6 liter. v. = V 1 = 2 liter en V, =V 3 = 30 liter.
Hele kunstnier in SC. halve kunstnier in TC.
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tijd ---> (min.)

Resultaten Plotdata:
m2(-)

=0.1S79 (8)

~I

=
~=

0,26 (3)

-p. =

0,57 (3)
°'2(0)
0,085 (9) min"1
0,0209 (7) min·1

-p2

=

m2(0)
°'2(0)

Berekening kv:

Berekening PS-produkt

k12 =0.013 mirf1
~I =0,()68 mm·'
k3 2 = 0,021 min- 1
~ = 0,()()41 mm·l

P1S 1=k 12V2 =0,(176 J/min
P,S 1 = k28 1 = 0.14 l/min
P3S3 = k32V2 = 0,13 J/min
P3S3 k23V3 = 0,12 l/min

=

A3.8

-- ------
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Meetserie 8: 22-03-1991
Meting aan bet drie-compartimentenmodel.

Ve= V2 = 6 liter, V, = V, = 6 liter en V, = V3 = 18 liter.
Hele kunstnier in SC, halve lrunsmier in TC.
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Resultaten Plotdata:

m2(oo) = 0,2000 (9) 01i(O)
&ii =
0,72 (12) m2(0)
an = 0,11 (12) m2(0)

=

-p,
-Pi =

0,039 (2)
0,014 (8)

mm·•
mm·•

t2D

0

tijd --> (min.)

Berekening k;;:

Berekening PS-produkt:

= 0,0062 min" 1
k21 = 0,017 mm·•
1
k32 = 0,023 min·

P1S1 = k12V2 = 0,037 l/min
P,S, = "21V1 = 0,10 l/rnin

k12

~

• 0,0065

P3S3 • k32V2 -= 0,14 l/min
P,S3 • k.23V3 = 0,121/min

mm·l

A3.9

2'4o

Meetserie 9: 29-03-1991
Meting aan bet drie-compartimentenmodel.
v. =V 2 =6 liter, V, =V 1 =6 liter en V, =V 3 =30 liter.
Hele kunstnier in SC, hele kunstnier in TC.

--

~

s

!·· -·--' ·-·.

..,

Mo

tijd --> (min.)

Resultaten Plotdata:

Berekening Jc;;:

m2(00) = 0,110 (5) m2(0)
8:21 =
0,12 (2)
m2(0)
8:z2 =
0,77 (2)
m2(0)
1
-p. =
1,0 (5) min'
-P2 = 0,050 (1) mm·•

k 12 -= 0,12 min·•
~.

Berekening PS-produkt

=

1

= 0,88 min·
k32 = 0,048 min'1
~ = 0,0082 mm·'

A3.10

P1S1 t. 2v2 =0,72 Vmin
P1S1= k21 V1 5,3 Vmin
P 3S3 = k 32V2 0,29 Vmin
P,s, = ~v, = 0,25 Vmin

=

=

Meetserie 10: 16-04-1991
Meting aan bet twee-membranenmodel.

v,

V., = V 1 = 4 liter, Vi= V 2 = 6 liter en
= V 3 '"" 24 liter.
Hele kunstnier in IC, hele kunstnier in PC.

-~

-0-0-:

BC

-x-x-: IC

-v-v-: PC

s
_j

tijd - > (min.)

Resultaten Plotdata:

Berekening t;;:

Berekening PS-produkt

m1(oo) = 0,118 (6) m1(0)
a11 =
0,06 (1)
m,(O)
&i 2 =
0,768 (9) m,(O)
-p1 =
0,19 (7) min· 1
-112 = 0,0240 (3) min·1

k12 = 0,35 min· 1
k21 : 0,074 min·I
k.n = 0,16 min"1
k23 0,0046 mm·1

P,s. = k,2V2 =2,1 Vmin

=

A3.11

=
=k

P 1S1 k 21 V 1 = 0,30 Vmin

P3S3

32V2

=0,94 Vmin

P3S3 = k23V 3 = 0,11 Vmin

Meetserie 11: 23-04-1991
Meting aan het twee-membranenmodel.
vb = v. = 6 liter, V; = V2 = 6 liter en VI=
Hele lrunstnier in IC, hele kunstnier in PC.

v, = 18 liter.

-0-0-: BC

-x-x-: IC
-v-v-: PC

2.

0

180 tijd

Resultaten Plotdata:
rn 1(oo) =0,2000 (9)
811 =
0,763 (4)
-p, = 0,0180 (2)

A3.12

------>

(min.)

