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STELLINGEN. 

I 

De uitdrukking "relatieve pulmonaalstenose '' bij geruisen 
die ontstaan door vergrote volumesnelheid van het bloed 
in de stam van de art. pulmonalis is misleidend. 

II 

De haemodynamische verl\oudi.ngen bij a.angebor�n h.art
gebreken welke gep�ard gaaq- met polycythaemie worden 
niet verbeterd door maatregelen welke een verlaging 
van de viscositeit van :pet bloed beogen. 

q1 

In. de formule voor de bereken�g van het hartminuutvo
lume uit de arteriele kleurstofverdunningscurve volgens 
de Forward Triangle methode is de factor K afh�elijk 
van de frequentie-l{arakteristiek van de registratie appa
ratuur. 

IV 

Het verdient aanbeveling bij caustische verbranding van 
de oesophagus 24 tot 36 uur te wachten alvorens corti
costeroïden te geven. 

V 

Parapsoriasis guttata acuta is een vorm van arteriolitis 
allergica cutis. 

VI 

Het is onwaarschijnlijk dat adenomateuze darmpoliepen 
overgaan in carcinoom. 

VII 

Bij het vermoeden van resqrptiestoomissen in de dunne 
darm is de tl-xylose proef als. screening methode een 
waardevolle aanwinst. 

VIII 

De anaemie met aplastisch kar�terdie soms na wissel
transfusies wegens Rhesus-antagonisme wordt gezien, 
moet worden beschouwd als een gevolg van nog steeds 
aanwezige Rhesus-antilichamen. 

IX 

De kortdurende intraveneuze barbituraat-narcose zonder 
toevoer van extra zuurstof is gevaarlijk. 

X 

Het fiscale. standpunt ten aanzien van de aftrekbaarheid 
van de kosten verbonden aan de verwerving van de Doc
torstitel dient te worden herzien. 

XI 

De veiligheid op de weg is er mee gediend als op kruis
punten het verkeer van links voorrang krijgt. 
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INLEIDING EN VRAAGSTELLING. 
Reeds vanaf het moment waarop werd ontdekt dat het bloed 

door speciaal daarvoor bestemde kanalen stroomt en door het 
hart in beweging wordt gehouden (HARVEY), heeft de onder
zoeker op dit gebied getracht zich een voorstelling te vormen 
van het haemodynamisch gebeuren bij veranderingen in de 
anatomie van het circulatiesysteem. Dat er voor vernauwingen 
verhoging van de druk op de wand zou optreden" werd al gauw 
aangenomen. Dat fenomenen als voelbare trillingen en met het 
oor waarneembare geruisen een gevolg waren van wervelingen 
in de bloedstroom" uitgelokt door locale abnormaliteiten in de 
stroombaan" lag ook voor de hand. 

Moderne onderzoekmethoden als eledrocardiografie" 
phonocardiografie" hartcatheterisatie, kleurstofcirculatie
registratie, rOntgendiagnostiek, waaronder ook de al of niet 
selectieve angiografie, maakten het mogelijk meer exacte ge
gevens te verkrijgen over druk- en stroomverhoudingen" zo
wel als over de vorm van de hartholten en bloedvaten. Op deze 
wijze kunnen zowel de topografie als de pathophysiologie van 
afwijkingen worden vastgesteld" wat voor een eventuele indi
catiestelling tot chirurgische behandeling een eis is. 

Er blijven echter nog vele vragen over" die niet direct be
antwoord kunnen worden uit de gegevens die met de middelen" 
die de kliniek ten dienste staan" kunnen worden verkregen. 
Zo bijvoorbeeld wordt bij een valvulaire pulmonaalstenose 
vaak een versterkte pulsatie van de verwijde stam en soms 
ook van de Linker tak van de Art. pulmonalis gevonden" ter
wijl evenwel de in dit vat geregistreerde drukschommelingen 
klein blijken te zijn. 

Hoe is het verband tussen volumesnelheid van het bloed en 
de weerstand van een stenose? 

Hoe is de correlatie tussen de druk in het lumen in de 
bloedstroom met de catheter gemeten, en de druk op de wand? 

Is de vorm van de stenose van invloed op de grootte van de 
weerstand die deze voor de bloedstroom oplevert? 

Heeft de viscositeit van het bloed grote invloed op de weer-
stand van de stenose ? 

Waarom zijn stam en linker tak van de Art. pulmonalis bij 
een pulmonaalstenose vaak verwijd, terwijl de gemiddelde 
druk in dit vat dan verlaagd is? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet eerst wor
den onderzocht wat de haemodynamische verschijnselen zijn, 
die optreden door een vernauwing in de stroombaan en welke 
factoren daarbij een rol spelen. 

Door middel van modelproeven is getracht hierover meer 
gegevens te verkrijgen. Daarna is onderzocht of de gevonden 



dynamische effecten bij stenoses inderdaad een oplossing voor 
de genoemde vragen kunnen geven. 

Literatuuroverzicht. 
In de medische literatuur zijn niet veel artikelen te vinden 

over haemodynamische verschijnselen die direct met stenoses 
in bloedvaten zouden samenhangen. In leerboeken over aero
en hydrodynamica zijn evenwel uitvoerige gegevens vermeld 
over stromingseffecten die optreden bij passage van gassen 
of vloeistoffen door pijpleidingen, waarin wel of geen ver
nauwingen voorkomen. In chronologische volgorde worden 
hieronder alle tot nu toe aan ons bekende artikelen uit de me
dische literatuur besproken, waarin haemodynamische ef
fecten die zouden samenhangen met een stenose worden ge
noemd; Voorzover aan bepaalde bekende wetmatigheden die in 
deze dissertatie ter sprake komen eigennamen zijn verbon
den, zullen deze worden vermeld zonder verdere opgave van 
bron. 

FRERICHS (1853) schreef poststenotische dilatatie van de 
Art. pulmonalis toe aan een vergroot slagvolume van de Rech
ter kamer, door aan te nemen, dat er in het geval dat hij be
schrijft, ook een klepinsufficientie zou hebben bestaan. Naar 
aanleiding van een obductie waarbij een poststenotische dila
tatie van de Art. pulmonalis werd gevonden, wijdde CL. BER
NARD (1856) aandacht aan het ontstaan van deze poststenoti
sche dilatatie. Hij schreef het ontstaan van de dilatatie toe aan 
een stasis van het bloed achter de stenose, waardoor voortdu
rend verhoogde hydrostatische druk op de wand zou hebben be
staan. 

PEACOCK (1874) ontdekte dat een poststenotische dilatatie 
van de Art. pulmonalis minder vaak voorkwam, als er tevens 
een intracardiale R-Li shunt werd gevonden. De hoeveelheid 
bloed die door het ostium pulmonale zou stromen, zou vol
gens PEACOCK een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de 
dilatatie. 

HALSTED en REID (1916) beschreven evenals CAVINA 
(1915) experimenten waarbij het gelukte een poststenotische 
dilatatie te verkrijgen achter een experimentele stenose in 
de grote vaten. Hierbij werden bij zeer jonge dieren metalen 
bandjes rond de grote slagaders aangebracht. Bij de groei 
van het dier, ontstond een vernauwing in het vat ter plaatse 
van deze band, omdat daar het vat niet wijder werd en elders 
wel. Na verloop van lange tijd (HALSTED en REID gaven 6 
maanden als minimum op), was er een poststenotische dila
tatie ontstaan. 

Als het vat was afgesnoerd tot 1/3 - 1/4 van de diameter 
die het vat ter plaatse moest hebben, vonden HALSTED en 
REID een lagere polsdruk achter de stenose, dan er voor. 
Daarnaast zou het abnormaal wervelend bewegen van het bloed 



in de dode ruimte achter de stenose ook een rol spelen. 
SNELLEN (1950) ging na, hoeveel de druk op de wand !er 

plaatse van het trefpunt van de straal uit een stenose tijdens 
de systole verhoogd werd. Het zou enige tientallen milli
meters kwik bedragen. Hierdoor zou dilatatie ontstaan van de 
stam van de Art. pulmonalis en de Linker tak, die min of 
meer in het verlengde daarvan ligt, terwijl ook het eventueel 
ontstaan van wervelingen daarbij betrokken zou zijn. Bij een 
aortastenose zou in het algemeen geen poststenotische dilata
tie voorkomen, tenzij er tevens insufficientie zou bestaan. 
Daarom zou men aan de druk van de straal op de wand in de 
Art. pulmonalis relatief veel grotere betekenis moeten toe
kennen dan in de aorta wegens het verschil in de bloeddruk die 
normaal in deze vaten heerst. De veranderingen van de wand 
in het trefpunt van de straal, bestaande uit verdikking en rim
peling van intima. wordt wel "jetlesion" genoemd. 

HOLMAN (1954), terugkomend op de experimenten van 
HALST ED en REID, experimenteerde met een gesloten cir
cuit van flexibele buizen, waarin water pulserend werd rond
gepompt. Rond een tussengevoegd stukje d�nwandige rubber
slang werd een ligatuur gelegd, waardoor een locale ver
nauwing ontstond. Hij verkreeg na kortere of langere tijd 
pompen een locale dilatatie van het rubberbuisje vlak achter 
de ligatttur. Het ontstaan van deze dilatatie en daarmee van 
alle poststenotische dilataties, werd door HOLMAN toege
schreven aan verhoogde laterale druk, vlak achter de stenose. 
Door het onregelmatig bewegen van de wand door de werve
lingen en de trillingen, die door de stromende vloeistof op 
de wand worden overgedragen, zou "structural fatigue" ont
staan1 waardoor de wand zou toegeven aan de sterk verhoogde 
laterale druk. Door sterke afremming van de snelheid van 
de straal achter de stenose, zou volgens de wet van Bernoulli 
veel kinetische energie in statische energie worden omgezet, 
hetgeen zou resulteren in een plaatselijk sterk verhoogde 
laterale druk. Ook zou de straal tijdens elke systole als een 
wig in de relatief stilstaande vloeistofmassa achter de stenose 
dringen en zo deze vloeistof opzij dringen, waardoor ook de 
lat-e.rale druk zou worden verhoogd. 

MANNHEIMER (1954) bespreekt de verlaging tot het zelfs 
negatief worden van de systolische druk, die met de hart
catheter wordt geregistreerd bij het naderen van de cathe
terpunt tot een stenotisch ostium pulmonale, a1s de catheter 
uit de Art. pulmonalis wordt teruggetrokken naar de ventrikel. 
De "negatieve slagen" zouden vooral voorkomen bij valvulaire 
pulmonaalstenoses. De druk zou des te negatiever zijn, naar
mate de stroomsnelheid groter is. Volgens MANNHEIMER 
zou de poststenotische dilatatie voor een deel het gevolg zijn 
van de turbulentie� die bij grote stroomsnelheden zou op
_treden. De manier waarop dit zou geschieden, wordt niet 
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vermeld. Verder zou in de poststenotische verwijding een 
soort wervelstroom optreden waar de straal door de ene wand 
van het vat zou worden omgebogen naar de andere wand en 
weer terug enz., steeds spiraalvormig in kleinere kring. 

ROBICSEK (1955) heeft met modelproeven aangetoond dat de 
druk op de wand achter een stenose niet verhoogd is, maar 
verlaagd ten opzichte van meer distaal gelegen plaatsen. Door 
kleurstofinjecties in het centrum van de stroom voor de steno
se, maakte ROBICSEK het stroomverloop achter de stenose 
zichtbaar. Het bleek dat het grootste deel van de kleurstof in 
de straal werd meegenomen, maar dat een deel er van via 
randwerveling in de "dode ruimte" achter de stenose terecht 
kwam en daar bleef hangen gedurende lange tijd. Op enkele 
afbeeldingen van angiogrammen bij valvulaire pulmonaalste
noses door KJELLBERG c.s., was dit ook fraai te zien. 
Steunend op dierproeven waarbij pulmonaalstenoses en 
coarctaties werden opgewekt en waarbij poststenotische dila
taties waren opgetreden, kwam ROBICSEK tot de conclusie, 
dat de poststenotische dilataties ontstaan door haemodyna
mische invloeden, samenhangend met de stenose. Turbulen
tie zou een belangrijke factor zijn, werkend via heftige tril
lingen van de vaatwand, vooral vernietigend voor de elastine
vezels. Door deze turbulentie zou verlies aan energie van de 
bloedstroom optreden, speciaal bij abrupte verwijding van de 
stroombaan, zoals bij valvulaire pulmonaalstenose wordt ge
vonden. Als de overgang van nauw naar wijd geleidelijker ge
schiedt, zoals bij een infundibulaire stenose kan voorkomen, 
dan vond ROBICSEK ook aanzienlijk minder energieverlies. 

In 1958 vermeldde ROBICSEK (nu met andere medewer
kers) nog een ander verschijnsel dat bij stenoses zou optreden. 
Als nl. bij zeer grote stroomsnelheden in de straal die uit 
de stenose komt, rondom deze straal erg lage drukken gaan 
optreden, dan zouden in het bloed opgeloste gassen kunnen 
uittreden en microgasbelletj-es vormen. Deze gasbelletjes zou
den dan buiten het vacuumgebied weer samenvallen, hetgeen 
met hoogfrequente trillingen gepaard zou gaan, welke tril
lingen op hun beurt weer erg schadelijk zouden zijn voorde 
structuur van de wand. Bovendien zou het mogelijk zijn dat 
vele van deze microgasbelletjes zich verenige� tot grotere. 
Theoretisch zou dan ook het gevaar van luchtembolie bestaan. 
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HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE THEORETISCHE OPMERKINGEN. 

Alvorens een verslag te geven van de resultaten van onze 
experimentele onderzoekingen, lijkt het gewenst, enige be
kende principes uit de leer der hydrodynamica in het kort te 
noemen. 

Allereerst een paar definities: 
Onder stroomsnelheid v in een buis wordt verstaan, het 

gemiddelde van de snelheden der voortbewegende vloeistof
deeltjes in een vlak, loodrecht op de richting van de buis. 
Aan te geven bijv. in cm/ sec. 

Volumesnelheid V is het aantal volume-eenheden dat per 
tijdseenheid passeert door een vlak, loodrecht op de as van 
het vat waarin zich de vloeistofstroom beweegt. Aan te geven 
bijv. in cm3/sec. 

1) GONST ANTE DOORSTROMING VAN STARRE BUIZEN. 

§ a. Laminaire stroming in een buis met constante diameter. 

Onder laminaire stroom wordt een stroom verstaan waarbij 
de deeltjes zich uitsluitend in de lengterichting van de buis be
wegen. De stroomlijnen lopen dus evenwijdig en er is geen 
wervelvorming. In fig. 1 zijn de stroomlijnen weergegeven bij 

At A2 
t t 

Fig. 1. 

laminaire stroom. De lengteverhoudingen der pijlen geven de 
verhoudingen van de stroomsnelheden weer. In het centrum 
dus de grootste snelheid, afnemend naar de kanten en bij de 
wand naderend tot nul. Het snelheidsprofiel dat aldus door de 
punten der pijlen wordt gevormd, heeft de vorm van een para
bool. De energie die een bepaalde hoeveelheid van de stro
mende vloeistof in een horizontaal geplaatste buis bezit, is 
evenredig met 

P + ½pv 2 (1) 

Hierin is P de statische druk. Dit iFZ de druk die de moleculen 
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op elkaar uitoefenen en dus ook op de wand, loodrecht. op de 
richting der stroomlijnen. ½pv2 is de uitdrukking voor de 
kinetische druk die het gevolg is van de kinetische energie der 
moleculen. p is de dichtheid der vloeistof en vis de snelheid 
waarmee ze zich voortbeweegt. Deze druk werkt uitsluitend 
in de richting der stroomlijnen. Het energieverli�s dat stro
mende vloeistof lijdt door wrijving gaat ten koste van de sta
tische druk, want bij constante diameter van de buis moet ook 
de stroomsnelheid constant blijven. Het verschil in druk op de 
wand tussen de punten A1 en A2 in fig. l, geeft dus het verlies 
van energie weer door wrijving over het traject A1 - A2• Fac
toren die dit energieverlies beïnvloeden zijn: 
le De viscositeit ('Gt Hoe groter de viscositeit, hoe meer 

weerstand wordt ondervonden. 
2e De volumesnelheid V van de stroom. 
3e De lengte van de buis 1. 
4e De straal van de buis r. 
In een formule uitgedrukt: 

P1 - � = 
871� {Wet van Poisseuille){2) 
,rr 

Hierin stelt P1 de statische druk in het punt A1 voor en� 
deze druk in A2• 

§ b. Laminaire stroming in een buis met geleidelijk veran-
derende diameter. 

Het is begrijpelijk, dat verandering van diameter van een 
buis ook verandering brengt in de verhouding van de statische 
druk ten opzichte van de kinetische. Heeft de buis een starre 
wand en is de samendrukbaarheid van de vloeistof te verwaar
lozen, dan is de volumesnelheid V onafhankelijk van de plaats 
waar we deze meten. Als in �n doorsnede van A1 cm 2 per se
conde een hoeveelheid V cm passeert, dan gebeurt dit ook in 
een ander vlak met een doorsnede van A2 cm2 • Noemen we de 
gemiddelde stroomsne\heid in vlak A 1 v1 cm/ sec, dan passeert 
daar per sec A1.v1 cm vloeistof. In vlak A2 is de gemiddel
de stroomsnelheid v2 cm/ sec. Dáár passeert per sec A2 .v2 
cm3 • Hieruit volgt dat A1.v1 = A2.v2 = Vcm3 /sec of 

V2 : V1 = A 1 : A2 {3) 
In een buis met wisselende diameter is de gemiddelde 

stroomsnelheid dus omgekeerd evenredjg met de doorsnede 
daar ter plaatse. We moeten ons nu afvragen of de verande
ring van de diameter van de buis een verstorende invloed uit
oefent op de aard van de stroom. Bij laminaire stroming bewe
gen de moleculen zich steeds rechtlijnig voort. Wordt de buis 
nu wijder {fig. 2), dan zullen traagheidskrachten de deeltjes 
bij de verwijding hun rechte weg willen laten vervolgen. Door 
wrijvingskrachten echter, die optreden op de grens tussen de 
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Fig . i .  

oorspronkelijke stroomrichting en de vloeistof in hoek fJ ,  
worden de stroomlijnen naar buiten afgebogen (b). Dit afbui
gen geschiedt tot een bepaalde maximale hoek {1 .  Wordt deze 
maximale hoek overschreden, dan treedt werveling op . Bij een 
grotere hoek f3 ontstaat ook meer werveling. 

PHELAN en HERRI CK (1 95 8 )  hebben met glazen modellen 
het optreden van wervelvormin8 onderzocht. Zij vonden dat 
bij een hoek /3 ,  kleiner dan 6 geen wervels optraden bij 
stroomsnelheden die binnen physiologische grenzen lagen. 

§ c .  Turbulente stroming in een buis met constante diameter. 

Bij toenemende stroomsnelheid gaat de aanvankelijk lami
naire stroom over in de turbulente vorm. Het ontstaan van 
turbulentie wordt beïnvloed door : 
1 e .  de graad van ruw heid van de wand, 
2e. de diameter van de buis (d) , 
3e. de dichtheid p en de wrijvingscoëfficient 17 van de vloei
stof . Deze factoren zijn samengevat in het getal van Reynolds : 

p v d 
Re = -�- � ) 

-1. noemt men de kinematische viscositeit van de vloeistof . 
P Voor bloedvaten blijkt de kritische waarde van het getal 
van Reynolds ongeveer 2000 te bedragen. Onder fysiologische 
omstandigheden wordt bij de mens het Reynoldsgetal niet 
overschreden, behalve in de stam van de Art . Pulmonali.s en 
in de Aorta ascendens . 

COULTER en PAPPENHEIME R (1 949 )  vonden dat de over
gang van laminaire naar turbulente stroming zich afspeelt in 
de randgebieden. In deze randgebieden bevindt zich in hoofd
z aak plasma. De asstroom, waarin de cellen opgehoopt zijn, 
kan dan nog laminair zijn en lange tijd blijven. Turbulentie 
gaat gepaard met extra energieverliezen die zich ook uiten in 
een verlaging van de druk op de wand in stroomafwaartse 
richting . Bij laminaire stroming wordt de wrijvingsweer
stand voornamelijk door de "uitwendige" wrijving bepaald, dit 
is tussen vloeistof en de wand. Bij turbulente stroom speelt de 
"inwendige" wrijving, dit is tussen de moleculen onderling . 
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een veel grotere rol dan bij laminaire stroom. Als onder pa
thologische omstandigheden het stroombed vernauwd is, kan 
turbulentie optreden, doordat  dan de stroomsnelheid van het 
bloed te groot gaat worden en het Reynoldsgetal wordt over
schreden. Het is bekend, dat deze wervelingen in de vorm van 
voelbare trillingen of hoorbare geruisen, soms zelfs met mu
zikaal karakter, aan de oppervlakte van het lichaam waar
neembaar kunnen zijn. 

§ d .  Constante 
diameter. 

stroming in buizen met sterk veranderende 

Zoals in § a is besproken, bezit een bepaalde volume
eenheid stromende vloeistof in een horizontaal geplaatste buis 
energie, bestaande uit de componenten : statische energie, 
evenredig met P en kinetische energie evenredig met ½ p v 2 • 
Aangenomen, dat de eenmaal aanwezige energie per volume
eenheid niet afneemt, dus als P + ½ p v2 constant is, dan laat 
zich bij veranderende doorsnede van de buis een vergelijking 
opstellen voor de verlaging van de statische druk in een ver
nauwing . In fig . 3 is een buis met een vernauwing weergegeven. 

� � 
]Il 

: : 
;iÎI " :Il 

:Il :Il 

w w 
Fig . 3 .  

D e  doorsneden W hebben beide een oppervlakte O w . De door
snede N heeft een oppervlakte O n , Volgens form . (3) is bij 
starre buizen Ow . V w = 0 11

. vn of vw : v
11 

= 0
11 

: Ow , waarbij 
v w  en v 11 de gemiddelde stroomsnelheden z1jn in resp . de 
vlakken W en N. In vlak W is dus de energie per volume-een
heid : Pw + ½ p v� en dit moet dan geli�k zijn aan de energie 
per volume-eenheid in vlak N = ,R1 + 2 p v� ,  mits de buis ho
rizontaal ligt en vooropgesteld, dat door wrijving geen ener
gieverlies optreedt . We vinden dan : 

Pw + ½ pvi = �1 + ½ P Vn2 = C, (5) 
waarbij C ' een con s t ante is . Als ook nog hoogteverschillen 
in rekening moeten worden gebracht, dan krijgt de formule de 
gedaante : 

P + pgh + ½ pv 2 = C .  (6 ) 

Hierin is g de versnelling van de zwaartekracht en h het hoog
teverschil. Deze formules staan bekend als de Wet van Ber
noulli . Noemen we het verschil in laterale druk tussen W en 
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N in een horizontale buis Pw - Pn = P
b(ernoulli) , dan is 

Pb = ½ p (v/ - v� ) (7 ) 
Ter hoogte van een vernauwing in een stroombaan treedt 

dus een sterke verlaging van de druk der vloeistof op de wand 
op. Dit kan zo ver gaan, dat deze druk daalt beneden de druk 
die op de buitenkant staat, waardoor elastische buizen zouden 
samenklappen. Het gevolg daarvan is, dat de stroomsnelheid 
0 wordt. Dan ontplooit de elastische buis zich weer, vervol
gens daalt de druk in het lumen weer beneden die van de om
geving enz. De wanden van zo' n  buis gaan ter plaatije van de 
vernauwing klapperen. RODBARD en HIRO SIIl SAIIG•(l953) 
verkregen hetzelfde effect, door locaal de uitwendige druk op 
een buis te verhogen. KOROTTKOFF, naar wien dit feno
meen is genoemd, wilde hiermee het ontstaan van hart- en 
vaatgeruisen verklaren. 

Formule (7) hebben we afgeleid voor het ideale geval, dat 
de energie-verliezen te verwaarlozen zijn. Is dit niet het ge
val" dan zullen we deze formule toch - formeel - toepassen, om 
de werkelijke drukverhoudingen te vergelijken met die in het 
ideale geval. 

1) Buizen waarin diaphragma-achtige stenoses zijn aange
bracht . 

Hierbij zouden we twee mogelijkheden kunnen onderschei
den, schematisch weergegeven in de figuren 4A en � . De ge
trokken kromme in fig. 4A geeft het verloop van de druk op de 
wand weer" als wordt verondersteld dat de stroom steeds la
minair blijft en dat de wrijving te verwaarlozen is. 

--.. -------- --------- --- �Pr 

A 

1 
1 
1 
1 
1 ' 
1 
1 

IPca ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

_ .J.  

B 

1 
1 
1 
1 

: l:,pd 
i 
1 _ _  J 

Fig . 4. Drukken voor en achter een stenose . A: bij laminaire stroom; B: bij turbulente 
stroom. 
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Ter hoogte van de vernauwing is de druk op de wand als 
gevolg van het Bernoulli-effect verlaagd. Als de weerstand 
van'de stenose te verwaarlozen is, dan zal de laterale druk 
uiteindelijk weer dezelfde hoogte bereiken als vóór de ste
nose. In de praktijk zal altijd energieverlies ontstaan bij de 
passage van een vernauwing . Het drukverlies dat hiermee 
correspondeert is P

l( esistance) . Het bijbehorende drukver
loop is aangegeven met de gestippelde kromme in fig . 4A. 
Het verschil tussen de laterale druk die achter de vernau
wing maximaal wordt bereikt en de laterale druk in de ver
nauwing is Pd , Pd < � • In fig. 48 " bij grotere volume
snelheid" wordt overwegend turbulente stroom verondersteld. 
Het weerstandsverlies is hierbij groter. Pr wordt groter 
ten opzichte van Pd • Bij gelijkblijvende volumesnelheid is het 
duidelijk" dat een nauwere stenose een grotere Pr ten gevolge 
heeft. Ij, wordt ook groter doordat de stroomsnelheid in de 
stenose groter is, terwijl deze gelijk blijft in het wijde deel. 

Het is niet alleen de stenose zelf die de weerstand ver
hoogt" maar ook in het verloop van de stroom voorbij de ste:
nose, zolang de stroomlijnen de hele buis nog niet weer heb
ben opgevuld, treedt nog aanzienlijk extra verlies aan ener
gie op, door wrijving tussen de straal en de omringende ' 'buis " 
van relatief stilstaande vloeistof. 

Bij toenemende stroomsnelheid door de stenose treedt nog 
een ander verschijnsel op" n. 1. de volumecontractie van de 
straal (fig. 5 ). Op het zich met de stroom voortbewegende deel-

Fig . 5. De volumecontractie van de stroom vlak achter een stenose . 

tje D, werken twee krachten. K1 in de richting van de buis en 
K 2 loodrecht daarop. K2 stelt de resultante voor van alle 
krachten die ontstaan door het stuiten van de buitenste lagen 
van de stroom tegen de stenose. De resultante van K1 en K2 
is R. De vloeistofdeeltjes bewegen zich nog enige tijd voort 
in de richting van R, tengevolge van hun traagheid, zodat even 
voorbij de stenose de straal een diameter b heeft die kleiner 
is dan de doorsnede a van de stenose. Hoe groot de volume
contractie is hangt af van de aard van de stenose, zoals lang
zaam toenemend of abrubt optredend, en de verhouding tussen 
de diameter der buis vóór, achter en in de stenose . Er laat 
zich geen eenvoudige formule voor opstellen . 
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zeer klein is ten opzichte van de diameter, willen we stenoses 
stellen, die een lengte hebben die zeer groot is ten opzichte 
van de diameter, dus buisvormig zijn en stenoses waarvan de 
lengte ongeveer gelijk is aan de diameter . De eerste vorm zou 
kunnen worden vergeleken met een lang nauw infundibulair ka
naal vanuit de Rechter ventrikel . De tweede vorm komt over
een met klepstenoses, waarvan de randen sterk verdikt zijn. 
In de lange, buisvormige, stenoses treedt aanzienlijk meer 
verlies door wrijving op, dan in een korte of diaphragma- ach
tige stenose. Bij een stenose waarbij de lengte ongeveer ge
lijk is aan de diameter, is het wrijvingsverlies ten opzichte 
van het totaal weerstandsverlies van de stroom gering. Mo
gen deze stenoses dan tot de diaphragma- achtige worden gere
kend ? Dit dient dus te worden onderzocht . Evenzeer lijkt het 
gewenst te onderzoeken, of _er significant verschil is tussen 
platte diaphragma'-s en bolle vormen, die de opening wel of 
niet centraal hebben. Fig. 6 toont het stromingsbeeld bij een 
buisvormige stenose. Deze stroom is door zijn grote snel-

heid van turbulent karakter, wegens het overschrijden van het 
Reynoldsgetal . Het wrijvingsverlies in de buis is dus groot. 

§ e. Invloed van het inbrengen van een hartcatheter in een 
stenose. 

In de grote bloedvaten en hartholten veroorzaakt een hart
catheter geen stroombelemmering van betekenis. Wordt echter 
de catheter door een stenose gebracht, dan wordt de ruimte 
die wordt onttrokken aan de reeds beperkte doorgangswijdte 
relatief veel groter. Daar het hart probeert een bepaald mi
nutenvolume te handhaven, kan de aanwezigheid van een hart
catheter in een vernauwde klep tot ernstige verzwaring van 
de taak van het vaak toch al overbelaste hart leiden. Alleen 
met een dubbelloops catheter is het mogelijk tegelijkertijd de 
druk voor en achter een stenotische klep te meten. Zodoende 
zou kunnen worden bepaald, hoeveel de druk voor de stenose 
hoger wordt door het doorvoeren van de catheter door de ste
nose. Hoe de druk achter een stenose echter verandert als de 
catheter door de stenose wordt gebracht, kan op geen enkele 
wijze worden gemeten. De druk achter de stenose, die aldus 
met een hartcatheter wordt bepaald, stemt dus niet overeen 
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met de werkelijkheid, daar het ostium dan vernauwd is . Dit 
roept de vraag op: Wat voor druk meten we dan via de hartca
theter ? 

In die perioden van de cyclus, waarin geen stroom aanwe
zig is op de plaats waar de punt van de catheter ligt, meten 
we de statische druk (BROUSTET 1 95 7). In de ventrikel be
gint dit met de isometrische contractie . Ligt de punt van de 
catheter nu in de outflowtract, dan doet zich tijdens de iso
tonische contractie de invloed van de stroom gelden. Meestal 
ligt de punt van de catheter in de kamer tegen de wand tussen 
de trabekels, zodat mag worden aangenomen dat welhaast ge
durende de hele cyclus de statische druk wordt geregistreerd. 
Ligt de punt van de catheter  ergens op een plaats waar het 
bloed phasisch in beweging is, dan zijn er twee mogelijkheden: 
le . De opening is tegen de stroom in gericht (de door ons ge-

bruikte hartcatheters hebben een eindstandige opening. )  
2e . De opening wij st met de stroom mee. 

In het eerste geval wordt geregistreerd de som van de sta
tische druk + kinetische druk op het vlak van de catheterope
ning, dus P + ½ p v2  . Daar de punt van de catheter tegen de 
stroom in wijst, wordt deze verdreven van de plaats waar de 
sterkste kracht werkt, dus uit de centrale stroom. Zodoende 
komt de punt tegen de wand terecht op e�n plaats waar de 
stroomsnelheid gering is, dus waar ½ p v het kleinst is. P 
hlijft uiteraard gelijk .  Dit gaat in bochten echter niet op. Dáár 
bestaat een grote kans, dat de punt van de catheter tegen die 
wand wordt gedrukt, waar ook j uist de grootste stroomsnel
heid heerst. M. a . w. de kans bestaat, dat er erg wisselende 
drukwaarden zullen worden geregistreerd. 

Wordt de catheter echter met de stroom mee geschoven, 
dan voegt de catheter zich naar de stroomlijnen, waardoor de 
punt naar het centrum van de stroom wordt gedrongen , tenzij 
de stugheid van de catheter en/ of de bochtigheid van het tra
ject dit tegengaan. Door de snelheid van de bloedstroom slui
ten de stroomlijnen zich achter de punt van de catheter niet 
direct aanéén (fig. 7 .  ). In dit stroomlijnloze gebied treden 

,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,.,,,,,ïä;: 1 i 

Fig. 7 .  Wervelinge� bij de punt van een catheter . 
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wervelstroompj e s  op, die,  als ze  e rg heftig worden, de oor
zaak kunnen zijn van een e rg onrustige drukcurve . De druk in 
het vlak van de catheterpunt is prac tisch gelijk aan P; had de 
vloeistof e en wrijvingsco�fficient '1. = 0 dan was de druk 
precie s P. Heeft de vloeistof een rz f 01 wat altijd het gP.val 
is, dan heeft dit tot gevolg dat vloeistofdeeltje s  door de voor 
bij schietende stroom worden mee ge sleurd, waardoor d e  druk 
bij de punt van de c atheter nog iets wordt verlaagd . Deze ver
laging is echter bij de gebruikelijke waarden van rr gering. 

Rondom de cathe ter treden ook kleine wervels op" doch 
deze lijken ons nie t  van haemodynamische betekeni s .  Wel kan 
de aanwezigheid van de c athe ter in een vernauwing jui st vol
doende zijn om de overgang van laminaire in turbulente 
stroom uit te lokken. Volgens COULTE R en PAPPENHEIMER 
(1 94 9 )  blijft de sondanks in het centrum van de stroom de la
minaire vorm lang gehandhaafd . De weerstand van de ver
nauwing wordt echter groter .  Het wervelen bij de punt van de 
catheter w ordt intenser .  De druk op de wand is en blijft steeds 
P,  afgezien van wrijvingsverliezen. Bij de  punt van de  c athe 
ter w ordt dus een enigszins verlaagde druk gevonden ten op
zichte van de druk op de wand op dezelfde afstand van de ste
nose . Dit verschil hebben we het SYPHON-EFFECT genoemd . Dit 
i s  du� ge superponeerd op het Bernoulli- effect .  Daar de straal 
uit een stenose nog over enige afstand blijft be staan, i s  ook he t 
syphon- effec t  aldaar nog goed merkbaar, doch gaat snel terug 
wegens ·het  sterk afnemen van de stroomsnelheid in het st1;aal
gebied en he t groter worden van P.  De druk die via een c a
theter in en achter een stenose wordt geme ten, me t de stroom 
mee ,  is dus een re sultante van het Bernoulli- effect en he t 
syphon-effect  (fig. 8 ) .  Het i s  dus duidelijk dat met de catheter 

--------. ----------0 
---=------� ---- - - - - - -�-=----S 
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Fig .  8 .  De druk bij de punt van een catheter als resultante (R} van het Bernoulli-effect en 

het syphon-effect. ( S} .  
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een druk wordt geregistreerd, die afhankelijk is van de rich
ting waarin de punt van de catheter wijst ten opzichte van de 
stroomrichting en dat, als met de stroom mee wordt gemeten, 
de geregistreerde druk iets lager moet zijn dan de druk op de 
wand, tenzij door de wringende -krachten de punt van de cathe
ter uit het centrum van de stroombaan wordt gedwongen en te
gen de wand komt te liggen . Bernoulli-effect en syphon-effect 
zijn het grootst op de plaatsen van de grootste stroomsnelheid, 
dus vlak bij en in de vernauwingen . 

§ f. Invloed van de aard van de vloeistof. 

Daar er bij de experimenten, die in het volgende hoofd
stuk zullen worden beschreven gebruik is gemaakt van water 
en een tweetal oplossingen van glycerine in water in plaats van 
bloed, passen een paar opmerkingen vooraf . 

Bij laminaire stroming is de weerstand van een stenose 
evenredig met de wrijvingscoëfficient l1 van de gebruikte 
vloeistof . Voor water van 1 8°C is 'l = 0, 0 1 0 6. Voor bloed van 
3 7 °c varieert 71 van bijv. 0 ,  0 21 2  (bij een haematocrietwaarde 
van ongeveer 25%)  tot 0, 03 1 8  (bij een haematocrietwaarde 
van 65 - 70% ). De weerstand van de stenose zal dus voor 
bloed 2 tot 3 keer zo groot zijn als voor water. Daar staat 
echter tegenover, dat de wervelvorming vóór, in en achter een 
stenose des te kleiner is,  naarmate '1 groter is, omdat de 
wervels dan door de grotere viscositeit niet zo gemakkelijk 
kunnen ontstaan . Dit werkt energie- besparend, waardoor de 
weerstand van de stenose kleiner wordt . 

Zoals we al eerder zagen, hangt het ontstaan van wervels 
af van de waarde van het getal van Reynolds. In de formule (4) 

• Y/ = viscositeit k . t. h . ·t ·t komt het quotJent p = dichtheid - mema 1sc e v1scos1 e1 
voor. Voor water van 1 8°C bedraagt deze O ,  0 1 06 , voor bloed 
van 3 7°c O ,  0 21 2  tot 0, 031 8 en voor lucht van 1 a0c 0, 1 49 .  

Treedt turbulentie op, en dit is in stenoses van enige be
tekenis altijd het geval, dan kan men dus de weerstand van de 
stenose voor water niet zonder meer omrekenen tot die voor 
bloed, wat bij laminaire stroming wel het geval zou zijn . 
Daarom werden een tweetal oplossingen van glycerine in 
water gemaakt, é én van 25 % en één van 42%, welke bij 1 8°C 
een kinematische viscositeit hebben, die gelijk is aan die van 
bloed van 3 7°C, met haematocrietwaarden van resp. ongeveer 
25% en 6 5  - 70%. De gemeten drukken en weerstanden zijn 
daardoor exact gelijk aan die, welke met bloed van 3 7°C en 
de genoemde globale haematocrietwaarden, gemeten zouden 
worden. 

2 )  PULSERENDE DOORSTROMING VAN STARRE EN ELASTISCHE SYSTEMEN . 

De bl oedsomloop wordt in stand gehouden door het hart, 
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dat bij een volwassene in rust met elke contractie ongeveer 
60 ml . bloed naar de aorta verplaatst. Dit geschiedt tegen de 
druk die in de aorta heerst in . Door de perifere weerstand, 
samen met de capaciteit van de grote vaten (windketelfunctie) 
direct achter het hart wordt de druk op een gemiddeld niveau 
onderhouden. Onder capaciteit verstaan we de toename van het 
volume van de vaten, tengevolge van het oprekken van de 
wanden, gedeeld door de daarvoor benodigde druk. De ener
gie, die het hart telkens aan het slagvolume meedeelt, is de 
som van de statische energie, gelegen in de drukverhoging 
tot de eind- diastolische druk in de Aorta en de kinetische 
energie in de vorm van de initiële snelheid van de bloedstroom 
bij het ostium aortae. Een deel van deze energie wordt in de 
systole dus "opgeslagen" in de grote vaten vlak achter het 
hart, in de vorm van statische energie (rekking v/h vat). In de 
rest van de cyclus wordt dit weer afgegeven als kinetische 
energie . De stroomstoten worden dus opgevangen en afge
vlakt. Bij doorstromingsproeven in starre buizen kan hiervan 
uiteraard geen sprake zijn .  Eenzelfde hoeveelheid vloeistof als 
per tijdseenheid ingestuwd wordt, moet er ook weer uit . De 
hele vloeistofkolom moet dus steeds schoksgewijs in beweging 
worden gebracht. Door de traagheid van de vloeistofmassa 
treden in ' t  begin van zo'n  stroomstoot hogere statische druk
ken op, dan op het eind er van. Omgekeerd schiet de in be
weging zijnde massa ook na het ophouden van de stroomim
puls nog even door. Dit heeft tot gevolg dat bij de bron van de 
stroom een "tekort" optreedt, met een verlaagde statische 
druk ten opzichte van het eind van de buis. Dit remt de mas
sa weer af. Het starre systeem is dus min of meer ongedempt . 

De traagheid van vloeistoffen heeft achter stenoses nog een 
ander gevolg. De vloeistof die pulserend door de stenose in de 
ruimte er achter spuit, stoot daar nl . telkens op een relatief 
stilstaande vloeistofmassa. De energie waarmee deze snel
stromende hoeveelheid vloeistof beladen is, deelt· zich welis
waar mee aan die reeds aanwezige massa, maar dit geschiedt 
door de traagheid slechts langzaam. Het gevolg is, dat de 
straal zich bij elke systole weer een "tunnel" moet boren, het
geen veel energieverlies meebrengt. Het Reynoldsgetal wordt 
overschreden in en aan de randen van deze tunnel, waardoor 
wervels ontstaan. Hiervoor is veel energie nodig. Een deel 
van de door het hart aan een bepaald slagvolume meegegeven 
energie gaat dus verloren bij het overwinnen van de weerstarái 
van de stenose. Dit gaat voornamelijk ten koste van de sta
tische druk van het bloed in de stroombaan achter de stenose. 

De windketelcapaciteit der grote vaten wordt bepaald door 
hun elasticiteit. Het einddiastolisch volume bepaalt op welke 
plaats van de volume-druk-kromme de pulsatie begint. Elk 
vat heeft een eigen karakteristieke volume-druk-kromme, 
welke met de leeftijd verandert. HALLOCK en BENSON (1 93 7 )  
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bepaalden deze krommen van segmenten van aortae van ver 
schillende leeftijden. Zij vonden een S-vorm (fig. 9). Bij ou-

cm3 

60-80j r. 

-->� P- Po m m  Hg 

Fig . 9 .  · Volume-druk krommen van segmenten van menselijke aorta ' s  van verschillende 
leeftijden . 

dere vaten verloopt deze vlakker dan bij de jonge. Bij een -
zelfde relatieve volumetoename loopt de druk in een ouder vat 
dus sneller op dan in een jong vat. MEYER en SCHOLL
MEYER (1 9 5 7 )  onderzochten bij de Art. pulmonalis (stam + 
beide takken} de relatie tussen de relatieve toename van het 
volume en de stijging van de druk in het vat bij kamertempe
ratuur. Het opnemingsvermogen bleek het grootste in de leef
tijdsgroep van 20 - 30 jr. , bij drukken tussen 1 0  en 25 mm 
Hg. Om in dit gebied een drukverhoging te krijgen van 5 mm 
Hg, moest het volume relatief meer worden vergroot dan bijv . 
in het drukgebied van 40 - 5 0  mm Hg. In normale gevallen be
wegen de volume- druk verhoudingen zich tijdens de hartcyclus 
in bocht A van de kromme. Bij lage perifere weerstand daalt 
het beginpunt naar het steile deel, terwijl bij hoge perifere 
weerstand, dus bij een groot aanvangsvolume, het beginpunt 
meer in het bovenste horizontale deel der kromme ligt. Ligt 
het beginpunt van de cyclus onderaan het steile deel der curve, 
dan zal bij een bepaald slagvolume de druk minder stijgen dan 
wanneer het beginpunt bij bocht A ligt, indien hetzelfde slag
volume wordt toegevoegd . 
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HOOFDSTUK Il . 

EXPERIMENTEEL ONDERZOEK. 

§ A. METHODIEK . 

1 ) Starre systemen. 

Uitgaande van een star systeem, w aarin gemakkelijk ste
nose s konden worden aangebracht en verwisseld, moest het 
mogelijk zijn, gegevens te verkrijgen over de invloed van de 
grootte en aard van de stenose, de volume snelheid van de 
doorstromingsvloeistof, de aard van deze vloeistof en de in
vloed van veranderingen in de perifere weerstand en het niveau 
van de gemiddelde druk op de druk op de w and voor 1 in e n  
achter d e  stenose . 

Het apparaat dat voor dit doel werd geconstruee rd, i s  af
gebeeld in fig . 1 0 .  He t be staat uit een metalen buis me t een 

....... -... r--

: 

) 

� ,, 
1 

1 m1Ti ffi 
I �I 1 

4 cm lifi 14 cm 

Wo t e  rorg o n  

Fig .  10 .  Schema van een metalen stroombuis met stenose . D e  menisci van d e  vloeistofko
lommen in de manorneterbuisjes zijn door een lijn verbonden. 
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inwendige diameter van 20 mm. Deze buis be staat uit twee 
delen van elk 14 cm lengte , waartussen metalen diaphragma' s 
geplaatst konden worden met een centrale opening, variërend 
van 3 , 5  tot 1 1  mm. Op beide buizen werden glazen mano
me terpijpje s aangebracht, die met een opening van 1 mm in 
verbinding stonden met het lumen der buizen . .  Deze opening 
werd zo klein mogelijk gehouden om verstoring der stroom
lijnen te vermijden. I?e doorstromingsvloeistof kon wegvloeien 
via een wijde rubberbuis met vrij stijve wand . De perifere 
weerstand kon nu worden geregeld door middel van een klem 
op deze buis .  Door de uitstroomopening omhoog te brengen ten 
opzichte van de metalen stroombuis, (de laatste werd steeds 
horizontaal geplaatst) was het mogelijk de gemiddelde druk te 
verhogen. De volumesnelheid werd bepaald door de in een be
paalde tijd uitstromende vloeistof op te vangen en te meten.  
De druk op de wand kon dus op elk punt w orden bepaald door 
de stijghoogte van de vloeistof {bij de experimenten met dit 
toes tel water)  in de manometerpijpje s  te bepalen. 

Nadelen van deze methode zijn:  
1 e .  Drukmetingen kunnen alleen worden gedaan bij continue

stroom. 
2e . De volumesnelheid is pas achteraf bekend en kan dus ook 

niet nauwkeurig w orden ingesteld . 
3 e .  De druk vóór de stenose is  vaak zo  hoog, dat de manome

terpijpjes  nie t lang genoeg gemaakt konden w orden. {Ze 
moesten dan verbonden w orden met een kwikmanometer . ) 

4e . De druk in het lumen kan nie t w orden bepaald.  

Om deze nadelen te ondervangen, werd later een apparaat 
gemaakt, waarbij gebruik gemaakt kon w orden van de erva
ringen met het toe stel van fig.  10 .  Fig. 1 1  toont een schema
tische afbeelding hiervan. 

Het be staat ook weer uit een tweedeli�e metalen buis met 

1 1 cm 

1 8 cm 

Fig. 11 .  Schema van een metalen stroombuis met stenose , waarin met een hartcatheter de 
druk in het lumen kan worden .gemeten . Op het eind van de buis (links) de flow
meter. Het gestippelde lijntje stelt de straalbreker voor. 
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een inwendige diameter van 20  mm, tussen welke twee delen 
stenoses van diverse vormen konden worden geklemd. De rij 
manometerpijpjes is vervangen door slechts een drietal me
talen buisjes (inwendige diameter 1 mm) loodrecht op de wand 
aangebracht op resp. 4 cm vóór de stenose, 2 cm achter de 
stenose en 1 1  cm achter de stenose. Deze plaatsen werden 
gekozen, omdat was gebleken dat dáár de belangrijkste ge
gevens konden worden verkregen. Op het eind van de buis op 
3 8  cm achter de stenose werd een pijpje aangebracht, precies 
in •t centrum van de buis, met de opening in de buis gericht, 
juist in het vlak van de uitstroomopening. De druk die in dit 
pijpje ontstaat door de kinetische druk van de vloeistof die 
tegen .de opening stroomt, geeft een maat voor de volume snel
heid. Bij een reeks volumesnelheden, welke werden bepaald 
door de in een bepaalde tijd uitstromende vloeistof op te 
vangen en te meten, werd de druk die in de "flow" meter op
trad vastgelegd en in een curve uitgezet, zodat uit de met deze 
flowmeter geregistreerde druk gemakkelijk de bijbehorende 
volumesnelheid kon worden teruggevonden. 

Het bleek dat de vloeistof die uit de stenose spoot, wel eens 
door daarin optredende roterende krachten als een holle 
straal naar buiten kwam . Daardoor gaf de flowmeter onjuiste 
uitslagen. Door een metalen gaasje (maaswijdte 1 mm) in de 
buis te plaatsen als straalbreker, werd dit euvel afdoende 
verholpen. Het bleek verder noodzakelijk om bij geringe vo
lumesnelheden vóór de uitstroomopening een diaphragma te 
plaatsen, teneinde voldoende stroomsnelheid te krijgen voor 
betrouwbare flowmeting. 

Voor de weerstand van de gehele stroombuis achter de 
stenose, inclusief straalbreker en eventueel diaphragma voor 
de uitstroomopening, werden in de uitkomsten der drukme
tingen correcties toegepast . Voor elke volumesnelheid der 
gebruikte vloeistoffen werd nl. de bijbehorende weerstand der 
bovengenoemde constructies in de buis, distaal van de stenose 
bepaald en in een kromme vastgelegd. Op deze wijze kon bij 
elke volumesnelheid gemakkelijk de toe te passen correctie op 
de druk worden opgezocht .  

Registratie van de drukken. 

De druk op de wand, zowel als in de flow-meter, werd ge
meten met het apparaat waarvan in fig . 1 2  a een schets is ge
geven. Via een gegolfd membraan werd druk omgezet in een 
mechanische beweging. Deze beweging werd door een roest
vrij stalen bandje op de arm van een "electromechanical 
transducer" overgebracht . Een dempingskraan maakte het 
mogelijk, het geheel kritisch te dempen. De electromechanical 
transducer (R. C . A . type 5 7 34)  is een triode waarvan de anode 
beweegbaar is van buiten af. De anode is nl . bevestigd aan 
een metalen staafje, dat via een metalen diaphragma tot bui-

• 
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ten de buis reikt . Dit staafje is  door he t diaphragma verend 
opgehangen en werkt als een hefboompje, zodat de afstand van 
de anode tot de overige electroden (rooster en kathode ) kan 
worden gevarieerd, he tgeen verandering van de anodestroom 
ten gevolge heeft . Deze anode stroomverandering kan door he t 
opnemen van een anodeweerstand worden omgeze t  in een 
anode spanningsverandering. Het nulpunt kan nu inge steld 
worden door de variabele uitvoering van een ged�elte van de 
anodeweerstand . 

1 solatie stukje 
,1, 

5734 

Dempi�gskraan 

Fig. 12a Schema van een drukmeter , als gebruikt in het apparaat van fig. 11 .  Voor verde
re verklaring zie tekst. 

De anodespanningsvariatie s werden na versterking in een 
kathode straalbuis (2-kanalig) gevoerd (schema fig . 1 2  b ) .  Op 
de platen voor de horizontale afbuiging werd de door de flow
meter geleverde spanning gezet; op het dubbele stel platen 
voor de verticale afbuigin·� de spanning van de drukmeters 
vóór en achter de stenose en wel zodanig, dat een positieve 
druk een uitslag van het lichtpuntje op he t scherm naar boven 
gaf. Vergroting van de volume snelheid deed he t lichtpuntje 
naar ree hts gaan. 

De druk-meters werden statisch geijkt naar de electrische 
output bij bekende belasting (kwikkolom) .  De uitslag van de 
kathode straalbuis had zijn eigen ijking. Op deze wijze kon 
worden bepaald, met hoeveel millivolt een bepaalde uitslag 
correspondeerde . Het aantal millivolts kwam dan weer over
een met een bepaalde druk in cm Hg, hetgeen bleek uit de ijk
krommen van de drukmeters .  Op deze wijze kon gelijktijdig 
de volumesnelheid en de druk op 2 plaatsen op de wand van de 
buis, of op één plaats op de wand en de druk via de catheter 
worden geregistreerd . In het laatste geval werd via een drie
wegkraan de cathe ter op één van de meetsystemen aangeslo-

• 
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ten, waarbij tegelijkertijd de verbinding van het manometer
pijpje op de stroombuis met dit meetsysteem werd verbroken. 

Druk 
voor stenose 

Voeding 
Druk achter 
stenOse 

O.C. 
verster kers 

< < 

< < 

< < 

Flow meter 

Fig. 12b Schema van de electronische drukregistratie-apparatuur (Zie tekst) . 

De weg die de lichtpuntjes op het cathodestraalscherm be
schreven, kon fotografisch worden vastgelegd. Een andere, 
door ons meer gebruikte methode is het na-tekenen van de 
baan op doorzichtig papier, dat tegen het nalichtende scherm 
werd gefixeerd. 
2 ) Blastische systemen. 

a. Dunwandige rubberbuizen. 
Teneinde te onderzoeken hoe de wanden van elastische bui

zen zich aanpassen aan de drukverhoudingen die in het lumen 
optreden als gevolg van een stenose, werden dunwandige rub
berbuizen (wanddikte in ontspannen toestand 0 ,  4 mm) met een 
lengte van 1 0  tot 1 4  cm aangesloten op metalen stenoses (zie 
fig. 1 3  ), met diameters van 3 tot 9 mm. Ze werden constant 
en pulserend doorstroomd, waarbij de perifere weerstand en 
de gemiddelde druk op de bekende wijze werd geregeld. In 
grote trekken komt deze proefopstelling overeen met die van 
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Fig. 13 . Schema van de aansluiting van elastische buizen , hier een aona met intercostaal
arteriën , op stenoses en óe verbinding met een manometer waarmee de druk op 
de wand werd opgenomen. 

HOLMAN (1 954);  principHHe verschillen zijn er niet . Zodoen
de konden de experimenten van HOLMAN herhaald worden. 

Een nadeel van het gebruik van rubberbuizen is, dat de 
druk op de wand moeilijk kan worden bepaald. Door er buisjes 
aan te lassen wordt de homogeniteit van de wand te zeer ver
stoord en treden te veel spanningen op" die de vorm verande
ren, waardoor geen betrouwbare metingen kunnen worden ver
richt. 

b . Dierlijke Aorta• s .  
Met dierlijke aorta 's heeft men niet die moeilijkheden die 

bij rubberbuizen optreden. Het thoracale deel, ter lengte van 
1 0  tot 1 6  cm van verse aorta's van kalveren (inwendige dia
meter ongeveer 1 8  mm) werd aangesloten op metalen stenoses 
met een diameter van 3 , 5  tot 1 1  mm . Als doorstromings
vloeistof werd physiologische zoutoplossing gebruikt . De bij 
de doorstroming (continu en pulserend ) optredende druk op 
de wand, kon nu op regelmatige afstanden vanaf de stenose 
worden gemeten via canules die in de Artt. intercostales wer
den gebracht (fig. 1 3 ) .  De registratie van de druk geschiedde 
via een kritisch gedempte manometer met een "response 
time" van 0"  01  sec. De regeling van perifere weerstand en 
gemiddelde druk vond plaats op de onder 1 )  genoemde wijze. 
3 )  Pulserende doorstroming. 

Deze geschiedde met een pomp die een slagvolume kon 
leveren van 40 tot 1 00 ml met een frequentie die variabel was . 
Meestal werd 78  slagen/ min. gebruikt. De uitdrijvingsperiode 
van de pomp was ongeveer 1 / 3  van de duur van de cyclus . De 
drukgolf die werd geleverd, was ongeveer rechthoekig. De-
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zelfde stenoses en pomp we rden gebruikt bij late r te be 
schrijven doorstromingsproeven van de grote circulatie van 
een hond. 
4 )  Drukmeting via een catheter in het lumen van de stroombuis. 

Het apparaat van fig. 1 1  biedt ook de mogelijkheid om met 
een catheter drukken in het lumen te meten. Gebruikt werd 
een Lehmann hartcatheter nr. 8 met eindstandige opening . 
De uitwendige diameter van deze catheter was 2, 5 mm. Door 
merktekens op de buitenkant er van aan te brengen, was steeds 
na te gaan hoe de positie was van de catheterpunt ten opzichte 
van de stenpse. 
5) Continue doorstroming met water of met oplossingen van 

glycerine in water. 

Als het toestel van fig . 1 1  met water werd doorstroomd, 
dan kwam dit via een drukfles direct uit de waterleiding. 
De drukfles was tussengeschakeld om al te sterke werve 
lingen te dempen. 

De glycerineoplossingen werden door het toestel geperst 
vanuit een metalen vat met een inhoud van 60 liter .  Dit vat 
werd onder druk gezet en gehouden door middel van een lucht
fles met ventiel en regelbare veiligheidsklep, waarmee een 
zeer constante stroom werd verkregen. 

§ B .  RESULTATEN . 

1 . Continue stroom in starre buizen. 

a. Als in de buizen vlakke diaphragma- achtige stenoses 
zijn aangebracht. 

In figuur 1 0  is een stippellijn getrokken door de menisci 
van de waterkolommen in de manometerpijpjes. Deze lijn 
werd in dit geval verkregen door 1 0 0  ml water per ·seconde 
door de buis, waarin een stenose van 5 mm diameter was 
aangebracht, te laten stromen. Onder invloed van het Ber
noulli- effect is er een sterk verlaagde druk op de wand vlak 
achter de stenose. 

Vergroting van het door stromingsvolume per sec. , doet de 
druk vóór de stenose stijgen. Pr neemt toe , doch daar ver
groting van de stroomsnelheid in de stenose de druk vlak er 
achter nog verder doet afnemen, neemt ook � toe (voor de 
betekenis van � .  en Pd , zie tekst bij fig. 4). Het diepste punt 
van de kromme blijkt steeds op ongeveer 2 cm achter de ste
nose te liggen.  Op ongeveer 1 0  cm achter de stenose had de 
druk steeds weer een constant niveau bereikt. Op deze af
stand vanaf de stenose zijn de stroomlijnen blijkbaar wee r  zo 
ver gedivergeerd, dat het hele lumen weer is opgevuld. 

Het nauwer maken van de stenose heeft dezelfde gevolgen 
voor de druk- verhoudingen voor en achter de stenose, als 
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vergroting van het door stromingsvolume. 
Bij constante stroom heeft het vergroten of verkleinen van 

de perifere weerstand en het omhoog of omlaag brengen van 
de uitstroomopening overal dezelfde uitwerking . Overal gaat 
de druk nl . met hetzelfde bedrag omhoog of omlaag . Aangezien 
bij dit onderzoek alleen drukverschillen van belang zijn, heb
ben deze twee variabelen geen invloed op de metingen . 

Alle verschillen zijn genomen ten opzichte van de hoogste 
druk die achter de stenose werd gemeten. Dit zijn dus het 
drukverval over de stenose als gevolg van de weerstand van 
de stenose (Pr ) en de verlaging van de laterale druk en de druk 
in de catheter, als gevolg van Bernoulli-effect en syphon -effect 

Het eerste deel van het onderzoek betreft de afhankelijk
heid van Pr van de volumesnelheid . Dit werd in de eerste 
plaats nagegaan met water . De gebruikte stenoses waren de 
dunne plaatjes (fig. 1 4 )  met een centraal geplaatste ronde ope-

"• 
0 0 0 0 0 0 0  

Fig. 14. Verschillende vormen van stenoses . De onderste twee zijn van rubber . 

ning, diameters 3 ,  5 ,  5, 7 ,  5 ,  1 0  en 1 1  mm. De verkregen 
gegevens zijn uitgezet op dubbel logarithmisch papier in fig . 
1 5 .  Op de horizontale as is de volumesnelheid in ml/ sec af
gezet. Op de verticale assen is de druk afgezet in cm H2 0.  
In  het bovenste deel is de weerstand weergegeven die ver
schillende stenoses opleverden bij toenemende volumesnel
heid . Deze weerstand i s  dus opgegeven als het verschil in dE 
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Fig. 15.  Resultaten van metingen bij constante stroom door een stenose in een starre buis. 
De drukken Pr, P d en Ph als functie van de volumesnelheid V bij enige steno
ses met verscnillende drameters d .  

druk voor en achter de stenose (Pr ). Bij lage volumesnelheden 
en vooral bij de wijdere stenoses is de stijging van Pr ten op
zichte van de volumesnelheid nog maar gering vergeleken met 
de stijging van Pr in het gebied van de hogere volumesnelhe" 
den. Bij de nauwere stenoses is dit des te opvallender. In fig. 
t5 (bovenste deel) zijn een paar gestippelde lijnen getekend. 
Het onderste deel geeft de richting aan die de lijnen zouden 
hebben, als Pr evenredig zou zijn met V, Pr - V. Bij bena
dering lopen de onderste stukken van de getrokken krommen 
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in dezelfde richting als � ,..., V. De stroom is dan overwegend 
laminair. Het bovenste deel der krommen neigt tot evenwijdig
heid met de gestippelde lijn, die de richting heeft : P ,..., V2 • De 
stroom is hier overwegend turbulent. In de formule� van GOR
LIN en GORLIN (1 95 1 ) ter bepaling van het oppervlak van ste
notische ostia, wordt Pr evenredig met V2 genomen. Bij nog 
grotere volumesnelheden dan die welke hier zijn gebezigd, 
gaan de krommen waarschijnlijk nog steiler lopen en naderen 
tot de richting Pr--V3 • 

In het onderste diagram van fig. 1 5  is, naast het verband 
tussen Pd en V, nog de berekende waarde van � (volgens 
formule 7 )  bij verschillende volumesnelheden en diameters 
van de stenose aangegeven. Bij de wijdere stenoses (1 0 en 1 1  
mm) liggen de gemeten en de berekende waarden dicht bij 
elkaar, � is steeds groter dan Pd , daar bij de berekening 
volgens form. 7 geen rekening is gehouden met wrijvings
verliezen. Bij de gemeten drukverlaging (ten opzichte van de 
hoogste druk achter de stenose) is uiteraard de wrijvings
weerstand welke leidt tot verlaging van de laterale druk, wel 
in het resultaat begrepen. Dit verschil tussen Pb en Pd neemt 
met afnemende diameter sterk toe, niet alleen absoluut maar 
ook in procenten uitgedrukt. Dit is onder andere het gevolg 
van het feit, dat bij nauwere stenoses P een relatief groter 
deel van Pb gaat uitmaken, waardoor Pd r achterblijft. De tur
bulentie kost dan meer energie. 

Hoe Pr v-11. V afhangt bij water, glycerine 25% en glyce
rine 4 2%, is uitgezet in fig. 1 6  (bovenste deel). De drie vloei
stoffen blijken allen van de stenoses van 1 3 , 1 2  en 1 1  mm in 
toenemende mate weerstand te ondervinden, doch de onder
linge verschillen zijn te gering om hieruit vergaande conclu
sies te mogen trekken. Water ondervindt echter van stenoses 
van 1 0  en 9 mm duidelijk minder weerstand dan de meer vis
ceuze vloeistoffen. De meest visceuze vloeistof ondervindt ook 
de meeste weerstand. Wordt de stenose nauwer dan 9 mm 
dan blijkt water bij lage volumesnelheden grotere weerstand 
te ondervinden dan de glycerine- oplossingen. De laatste ge
dragen zich hier nagenoeg gelijk. Bij toenemende V kruisen 
de lijnen elkaar en gaat water minder weerstand ondervinden 
dan de visceuzere vloeistoffen. Bij wijdere stenoses is blijk
baar de directe invloed van de viscositeit groter dan de in
vloed daarvan op demping der wervelingen, zodat door de 
grotere "taaiheid" meer weerstand wordt ondervonden dan door 
het dempen van wervelingen wordt gewonnen op water. De 
stroom is dan nog overwegend laminair. Beneden een dia
meter van de stenose van 9 mm is bij lage volumesnelheid het 
voordeel van het dempen van wervelingen 'door grotere vis
cositeit onmiskenbaar. 

De gelijktijdig gemeten relatie tussen Pc! en V is weerge
geven in fig. 1 6 , (onderste deel). Het valt op, dat bij een ste-

3 2  



+10 - water 1 1 1 
-- 42 '• glyc•rine !,' 8118 8 

,, -·- 2s ,. g lycerine .' +40 ,, 

• 20 

:r• 1 0  
E 
u 

r : : 

• 2 

80 

- 1 

- 2 

Cl - 3 
:c 
E 
u - 5 

- 8 

- 1 2  

-20 

1 50 300 500 

\ 
\ 
\ 
\ 13 

13  

12  

.,12 
\ 

water 1 \11  
420/o glyceri 
250/o glycerine 

1 8 

1 000 

Fig. 16 . Resultaten van metingen bij constante stroom van een drietal vloeistoffen met ver
schillende viscositeit door stenoses in e�n starre buis. De drukken Pr ( in het boven
ste deel) en P d ( in het onderste deel) als functie van de volumesnelheid V bij ste -
noses met een diameter van 7 t. e . m. 13 mm. 

3 3  



nose van 1 3  mm de 42-procentige oplossing zoveel meer druk
verlaging heeft gegeven dan de 25-procentige. Dat water een 
nog sterkere drukverlaging geeft, past niet zonder. meer in 
dit schema. Waarschijnlijk hangt de mate van contractie der 
stroomlijnen (fig. 5 blz. 16. ) voorbij de _stenose oo� á.f van de 
viscositeit van de vloeistof. Door deze volumecontràctie, die 
bij grotere viscositeit geringer zou moeten zijn, zou water 
ter hoogte van de stenose een grotere stroomsnelheid moeten 
hebben. Het Bernoulli-effect is dan ook groter. Een volle
dige verklaring kunnen we echter niet geven. Bij stenoses 
van 1 2, 1 1  en 1 0  mm gedragen de drie vloeistoffen zich in 
grote trekken gelijk, maar ook hier ligt bij 9 mm het om
slagpunt. Glycerineopl. 42% vertoont wederom een afwijking 
en geeft sterkere drukdaling dan de beide andere vloeistoffen. 
Het zou juist andersom worden verwacht, zoals bij 7 en 8 mm. 
Immers, het Bernoulli- effect zou voor alle drie vloeistoffen 
gelijk moeten zijn. We moeten deze afwijking vermoedelijk 
zoeken in een verschil in wervelvorming. Door het Bernoulli
effect is de laterale druk door de voortschietende straal op de 
omgevende vloeistof uitgeoefend, betrekkelijk gering. De 
wervels die daarbij in het grensgebied kunnen optreden, zijn 
blijkbaar debet aan onberekenbare en niet te voorspellen af
wijkingen. Is een stenose zo nauw, dat er geen sprake meer 
kan zijn van laminaire stroming bij één van de gebruikte 
vloeistoffen, dan zien we bij de minst visceuze vloeistof de 
sterkste wervelvo:r:rp.ing, waardoor � • t  grootst is, maar te
vens de grootste daling van de druk ingevolge het Bernoulli
effect (Pd ). Blijkbaar is bij de gebruikte platte diaphragma' s 
de diameter van 9 mm de kritieke doorsnede. 

De meest algemene conclusie die uit bovengenoemde ge
gevens kan worden getrokken is, dat naast het Bernoulli
effect ook nog de mate van contractie van de straal voorbij 
de stenose en de wervelvorming in het grensgebied tussen 
straal en wand een rol spelen bij het ontstaan van een bepaald 
verloop in de laterale druk. 

b) Als in de buizen diaphragma- achtige stenoses van ande
re vorm zijn aangebracht. 

Tot dusver zijn alle beschreven metingen gedaan mèt 
vlakke metalen stenoses (dikte, dus "lengte" 0, 5 mm) met een 
ronde centrale opening. 

Aangezien deze bepaald niet in overeenstemming zijn met 
de bij de mens gevonden vurmen, hebben we exemplaren ge
maakt die de natuurlijke klepstenoses meer benaderen. De 
valvulaire pulmonaalstenose is tijdens de systole vaak als een 
koepeldak in het ostium gespannen. De opening is lang niet 
altijd centraal gelegen. Het klepweefsel is vaak nog wel enigs
zins elastisch, waardoor vervorming door de stroom kan op
treden. Daarom werden naast bolle metalen stenoses ook nog 
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rubber stenoses vervaardigd, beide met centrale en excen
trische openingen (fig. 1 4). Daar bij een opening van 9 mm de 
meest sprekende resultaten waren verkregen bij platte ste
noses, kregen ook de afwijkende vormen een diameter van 
9 mm . De proeven met genoemde stenoses werden gedaan met 
water . 

De weerstand die deze stenoses opleverden (P ) vertoonde 
nergens een afwijking van de weerstand die plf:ttte stenoses 
veroorzaakten . Ook de verlaging van de laterale druk vlak 
achter de stenose, mits de opening centraal aangebracht was, 
week niet af van de met de platte diaphragma' s gevonden 
waarden. Bij een excentrische opening die van de plaats van 
meting (en dit was een vast punt op 2 cm achter de stenose), 
af gericht was, werd een laterale drukverlaging gemeten, 
die 48% was van de verlaging die met een centrale opening 
werd gevonden. Was de straal naar de meetplaats toe gericht, 
dan was de verlaging slechts 1 3% van de verlaging die bij een 
centrale opening bij dezelfde volumesnelheid optrad . 

c) Als de buizen voorzien zijn van stenoses, waarvan de 
lengte van dezelfde orde van grootte is als de diameter . 

Zoals reeds werd opgemerkt op blz . 1 7  vallen klepstenoses 
met sterk verdikte randen (kalkafzetting) onder deze cathego
rie . Wij hebben de metingen verricht met twee van deze soort 
stenoses. Beide hadden een centrale opening met een diame
ter van 9 mm . De ene had een lengte van 5 mm, de andere was 
1 0  mm lang. (fig . 1 4) Bij de stenose van 5 mm lengte was de 
drukverlaging achter de stenose (P ) 64% van de verlaging die 
werd gevonden met het dunne diaphrragma . Bij de stenose van 
1 0  mm was deze verlaging 52% van die bij het dunne diaphrag
ma onder overigens gelijke omstandigheden. 

Bij een stenose met enige lengte wordt de randwerveling 
in de stenose gedempt, waardoor in het bijzonder de effecten 
rond de anders gecontraheerde straal minder sterk worden . 
Daardoor is er minder energieverlies, zodat gezegd mag 
worden, dat een stenose met enige lengte minder weerstand 
geeft dan een stenose "zonder " lengte . Doordat de straal 
achter de stenose minder sterk gecontraheerd is, is ook het 
Bernoulli- effect achter de stenose minder sterk en aangezien 
de volumecontractie van de straal in de stenose bij water 
sterker is dan bij visceuzere vloeistoffen was � {de verlaging 
vlak achter de stenose ten opzichte van de laterale druk op 1 0  
cm) hier minder groot dan bij de dunne stenose . 

d) Druk in het lumen van de stroombuis voor en achter de 
stenose, gemeten door middel van de hartcatheter .  

Zonder stroom was het vooral bij nauwe stenoses zeer 
moeilijk de catheter door de stenose te brengen . Hoe groter 
de volumesnelheid, hoe gemakkelijker dit ging. De catheter-
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punt wordt door de vloe istofstroom in de opening van de ste 
nose meegenomen. He t was helaas nie t mogelijk te zien hoe 
de punt van de cathe ter ten opzichte van de as van de buis was 
gelegen. Maar we mogen aannemen dat hij in he t centrum van 
de stroom lag, waar de sr..elheid he t grootst i s .  

De druk, gemeten me t de hartcathe ter,  was  vóór de ste 
nose prac tisch gelijk aan de  druk op de  wand . Door de kleine 
stroomsnelheden zijn he t Bernoulli- effect  en he t syphon- ef
fect daar blijkbaar te verwaarlozen. He t is  ook zeer wel  mo
gelijk dat de punt van de cathe ter hier dichter bij de wand 
heeft gelegen, als gevolg van de methode waarop de cathe ter 
in he t lumen werd gebracht . (Zie fig. 11  ) .  

In fig .  1 7,  1 8  en 1 9  is de druk op 2 cm achter de stenose , 
met de cathe ter en op de wand gemeten, weergegeven voor 
re sp .  water, glycerine 25% en glyce rine 4 2% .  Zeer duidelijk 
blijkt he t toenemend verschil tussen de twee drukwaarden bij 
he t nauwer worden van de stenose van 13 tot 9 mm diameter . 
Vanaf 9 tot 7 mm neemt he t verschil procentueel genomen 
weer af bij alle drie vloeistoffen.  Blijkbaar neemt de con-· 
tractie van de straal achter de stenose relatief genomen af 
door he t zeer sterk toenemen van de wervelvorming. Bij 
w ater zijn de verschillen het grootst en bij glycerine 25% he t 
kleinst .  

e )  Invloed van de  aanwezigheid van een hartcathe ter in  de 
stenose op de druk op de w and voor en achter de stenose . 

Wordt een c atheter door een stenose gebracht, dan w ordt 
het oppervlak van de stenose kleiner .  Dit brengt een vergro
ting van de weer-stand van de s tenose met zich mee,  zodat bij 
dezelfde volume snelheid met een cathe ter hogere druk voor de 
stenose zal heersen dan zonde r  catheter in de opening. 

Bij he t onderzoek naar de drukverhoging die de cathe ter 
veroorzaakte , bleek dat deze vrijwel onafhankelijk was van de 
volumesnelheid, mits de drukverhoging uitgedrukt werd in 
procenten van de druk die zonder c atheter reeds aanwezig was .  
In fig .  20 zijn de  verkleining van he t oppervlak en de  verho
ging van de druk voor de stenose in procenten bij de verschil
lende vloeistoffen aangegeven. Het blijkt dus ,  dat de minst 
visceuze vloeistof de sterkste invloed van de c atheter onder
vindt, niet alleen in procenten, maar ook absoluut; ook de 
toename van de weerstand bij nauwer  wordende stenoses is bij 
water he t sterkst . 

Merkwaardig is het feit dat de lijnen van de glycerine op
lossingen elkaar kruisen. Bij een wijde stenose ondervindt 
de 42-procentige oplossing meer weerstand door de aanwe
zigheid van de  c atheter dan de  25-procentige oplossing, doch 
gaandeweg verandert dit met he t nauwer w orden van de ste
nose . 

Aangenomen moet worden, dat de grotere weerstand die 
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Fig.  20. De relatieve verkleining van het oppervlak van stenoses met diameters van 13 
t . e . m. 7 mm en relatieve verhoging van de laterale druk voor de stenose door het 
inbrengen van een hartcatheter nr . 8 (LEHMANN) in de stenose bij constante door
stroming met vloeistoffen van verschillende viscositeit. 

water ondervindt wordt veroorzaakt door sterkere wervel
vorming. Bij de wijde re stenose s is de stroom overwegend 
laminair, waardoor de mee st visceuze vloeistof de mee ste 
weerstand ondervindt . Doch als de opening kleiner wordt is 
de demping der turbulentie bij de visceuzere vloeistof be te r, 
waardoor dan minder weerstand wordt ondervonden en de lij 
nen elkaar kruisen. 

f) Het drukverloop in he t lumen in de omgeving van de ste 
nose, gemeten me t de hartcathete r .  

I n  d e  figuren 21 ,  2 2 ,  23 ,  2 4  e n  25 is  re sp . bij e e n  stenose 
van 8, 9, 1 0 , 1 1  en 1 2  mm aangegeven hoe de druk in het lumen 
voor, ter hoogte van en achter de stenose verandert .  De ste
nose bevindt zich op de kruising van de beide assen. Op de 
horizontale as is de afstand vanaf de stenose aangegeven, 
terwijl op de verticale as de druk in cm Hg is uitgeze t .  De 
min of meer willekeurig genomen volumesnelheden zijn bij 
de krommen aangegeven. Om te verduidelijken hoe me t toe
nemende volumesnelheden het laagste punt achter de stenose 
verder af komt te liggen, zijn deze punten onderling verbon
den. Bij toenemende stroomsnelheden door de stenose, neemt 
ook de afstand waarover de stenose zijn invloed laat merken 
toe . 
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Fig . 21 . De druk in het lumen van de suoombuis op verschillende plaatsen voor , in en ach
ter een stenose van 8 mm diameter bij verschillende volumesnelheden en viscosi
teit van de doorstromingsvloeistof. Constante doorstroming. 

De merkwaardige veranderingen in positie van de drie 
vloeistoffen ten opzichte van elkaar, zowel vóór als achter de 
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stenose, zijn bij de andere diagrammen reeds besproken . 
2) Pulserende stroom in starre buizen. 

a .  Paradoxale effecten vlak achter de stenose. 
Gedurende de systole werden dezelfde verschijnselen op

gemerkt als bij continue stroom . 
Gedurende de diastole wil de druk overal gelijk worden op 

een niveau dat bepaald wordt door de hoogte van de uitstroom
opening. In hoeverre dit plaats zal vinden, hangt af van de 
duur van de diastole, de totale vloeistofmas sa in het systeem, 
de elasticiteit van dit systeem en de grootte van de perifere 
weerstand . Zodra de systole eindigt verdwijnen de drukver
lagende effecten achter de stenose . Daardoor gaat op die 
plaats de druk onmiddellijk omhoog in 1 t begin van de diastole, 
terwijl buiten de invloedsfeer van de stenose de àruk gaat 
dalen. De drukschommelingen vlak achter de stenose hebben 
dus een richting die tegengesteld is aan die, welke verderop 
in àe stroombaan optreden .  Hoe groter de volume snelheid en 
hoe nauwer de stenose, hoe sterker dit paradoxale effect naar 
voren komt . In fig. 26 is  een druk- tijdrelatie afgebeeld, zo-
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Fig . 26 . Drukken voor en achter een stenose in een starre buis met een inwendige diameter 

van 20 mm. Pulserende doorstroming met watei: , slagfrequentie 78 /min . •  V: 
slagvolume. 0 : diameter van de stenose · - · - · 2 cm voor . - 2 cm achter , - - -
10 ,5 cm voorbij de stenose . • 

als die werd gevonden bij pulserende stroom in een star sys
teem, waarbij het afvoerende deel weinig weerstand en elas
ticiteit bezat . Pd bereikte bij deze pulserende doorstroming 
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slechts 50% van de waarde die voor P d ,  onder gelijke omstan
digheden maar met constante stroom (fig. 1 5 ) , werd gevon 
den. Wij hebben dit verschil toege schreven aan extra verlie s 
aan energie , nodig voor he t op gang brengen van wervelingen. 

b )  He t verloop van de druk op de wand en in he t lumen, 
voor en vlak achter de stenose . 

Met he t toe stel van fig.  1 1  werd onderzocht hoe he t verband 
w as tussen de druk op de wand voor de stenose, de druK in het 
lumen op 2 cm achter de stenose (me t de cathe ter geme ten) 
en de volume snelheid bij pulserende doorstroming. Een rub
berstenose me t centrale opening (diamete r 9 mm) werd in de 
buis aangebracht . Als doorstromingsvloei stof werd de 25% 
glycerine oplossing gebruikt . 

De pulsatie s werden verkregen door de kraan die de vloei
stof tot de buis toeliet ritmisch met de hand te openen en te 
sluiten me t een frequentie van ongeveer 6 0/min. Het laatste 
werd aangegeven door een metronoom . Met enige oefening 
gelukte he t goed de lichtpuntje s  van de cathode straalbuis een 
steeds gelijke baan te laten be schrijven. Er w as voldoende 
nalichting van he t scherm om de ze banen vast te kunnen le g
gen op het doorzichtige papier dat op de cathode straalbui s w as  
aangebracht . De  markante punten, z oals de  plaatsen waar de 
we rvelingen begonnen en de plaatsen w aar de aanvankelijk 
zeer snelle toename van de volume snelheid vrij abrupt ophield 
en nog slechts langzame toename plaats vond, konden ook 
w orden aangegeven. Door de kraan sneller open te draaien 
werd een krachtiger stroomstoot verkregen dan bij langzame 
opening. Evenzo kon de stroomstoot naar wens plotseling 
w orden afgebroken of in een langzamer tempo verkleind wor
den.  He t was nie t mogelijk ook nog tijdsignalen te geven, z odat 
me t een ruwe schatting van de tijd die de lichtpuntje s  nodig 
hadden om de verschillende delen van de baan te doorlopen, 
moe st w orden volstaan. 

Een drie tal van de aldus verkregen curven is afgebeeld in 
fig . 2 71 . Op de horizontale as is  de volume snelheid uitge zet  
in ml/ sec,  op de verticale as de druk in cm Hg. He t ve rloop 
van de druk op de w and voor de Btenose is aangegeven in de 
curven A, B en C .  De daarmee corre sponde rende curven van 
de druk achter de stenose zijn aangegeven met A ' ,  B 1 en C ' . 
Voor de overzichtelijkheid zijn de curven A 1 , B 1 en C 1 op 2x 
zo grote schaal uitgezet als A,  B en C .  Curve A - A 1 is een 
voorbeeld van langzame,  C - C 1 van zeer snelle opening van 
de kraan. Bij beide is de sluiting nog vrij abrupt gebeurd . 
B - B 1 is een voorbf'eld van zeer langzame opening en sluitiné 
van de kraan . Men z ou zich kunne n voorstellen dat er bij cur· 
ve C - C •  sprake is van een korte , krachtige "ventrikelcontrac · 
tie " met klein slagvolume . Bij A - A '  een ie ts minder sneJ.lE 
c ontrac tie,  maar een groot slagvolume . In fig.  2 711 en 27 II 
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27 . I Druk-volumc�nelheids-relaties bij pulserende doorstroming van een star systeerr 
met im,;endige diameter van 20 mm , waarin een rubber stenose met een dia
meter van 9 mm. Doorstromingsvloeistof: 25'1/o glycerine oplossing. 
Il U il I gereconstrueerde druk-tijd- relatie voor de stenose . 
Hl gert:construeerde druk-tijd-relatie op 2 cm achter de stenose . 

is resp. de druk voor en de druk achter de stenose als func
tie van de tijd uitgezet . Zoals reeds werd opgemerkt , moes1 
de tijdsduur der verschillende fasen der pulsatie geschat 
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worden . Deze, uit <le gegevens van fig . 2 71 gereconstrueerde 
curven dienen dan ook als een ruwe benadering van de druk
tijd relaties beschouwd te worden . Op de ho rizontale as sen is 
de tijd uitgezet, op de verticale de druk . De punten waar de 
wervelingen begonnen bij de curven A, B en C zijn aangege
ven als resp. WA , Ws en Wc . Als er werveling optrad ,  dan 
begonnen de lichtpuntjes nl .  te beven . Bij a 1, b 1 en c1 ein
digt in curve A, B en C de fase waarin de volumesnelheid 
snel toeneemt . Op de punten a 2, b2 en c2 begint de volume
snelheid terug te keren tot nul. Hoe de duur der fasen o - a1 -
a 2, o - b1 - b2 en o - c1 - c 2 bij benadering is, kan worden 
afgelezen in de figuren 2 7  II en III waarin dezelfde letters 
zijn getekend . 

Het verloop van de relatie druk -volumesnelheid (fig . 2 71 ) 
is nu als volgt : Voor de stenose begint de curve met een zeer 
snelle stijging van de druk, terwij l de volumesnelheden nog 
maar zeer weinig toenemen . Daarna loopt de volumesnelheid 
ook sterk op. Hierdoor ontstaat een bocht in de curve, aan
geduid met X A , X8 en X c . Dat dit eerste deel der curven 
(van O tot X) zo steil verloopt, is een gevolg van de traagheid 
der vloeistofmassa. Weliswaar lijken deze delen der curven 
slechts weinig te divergeren, maar de ervaring leerde, dat 
in dit traject deze divergenties toch als significant moesten 
worden beschouwd c De helling neemt namelijk toch relatief 
sterk toe Zo is dan ook het begin van de pulsatie C zeer veel 
krachtiger dan B. Het traj ect van de bocht X tot de punten a1 , 
b 1 en c 1 werd zeer snel afgelegd . Waar we O - X de aandrijf; 
fase zouden willen noemen, is de daaropvolgende fase het best 
aan te duiden met versnellingsfase . Hiern a komen nog de 
trajecten die relatief het langst duren, nl. a 1 - a 2, b 1 - b2 en 
c - c 2, de stroomfasen. In de laatste fase vindt de grootste 
v1oei'stofverplaatsing plaats .  De volumesnelheid neemt oók hier 
nog iet s  toe, vooral in curve A, doch de druk voor de stenose 
wordt n agenoeg niet meer hoger. Bij a2, b2 en � eindigt de 
stroomfase en daarmee ook de systole . De volumesnelheid 
keert dan geleidelijk tot nul terug. 

De curven A' , B' en C '  vertonen een soortgelijk verloop 
in de fasen . Hier uit zich de aandrijffase als een pos itieve 
uit slag, doch niet zodra begint de versnellingsfase, of deze 
uitslag wordt snel negatief doordat het Bernoulli-effect en 
het syphon -effect beginnen op te treden . Als de volumesnel
heid weer afneemt, wordt een heel andere weg gevolgd dan 
bij toenemende volumesnelheid . Voor de stenose tonen de 
curven A en C ten opzichte van de volumesnelheid een zeer 
snelle daling van de druk . Dit moet wederom worden toege
schreven aan de traagheid van de vloeistofmassa, die, een
maal in beweging zijnde, nu doorschiet, waardoor bij de plot
seling stoppende bron van de vloei stofstroom een soort defi
cit ontstaat . Hoe geleidelijker de toevloed van de vloeistof op-
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houdt, hoe geringer dit traagheidseffect (getuige curve B) . 
Zeer fraai komt deze gang van zaken tot uiting in de curven 
A' en C '  (fig . 2 71 ) waar na het einde van de systole de druk 
prompt nog veel sterker negatief gaat worden . Door het af
nemen van de stroomsnelheid wordt de we rvelvorming blijk
baar zeer sterk gedempt, waardoor de gemeten waarden nu 
dichter naderen tot de theoretisch te berekenen waarden (for
mule (7) onder verwaarlozing van energieverliezen . Ook 
hier is het effect van de traafiheid in curve B '  het kleinst . 

Beschouwen we nu fig. 2 7  , dan heeft curve C de steilste 
helling gekregen . De druk heeft in het gevp.l B de flauwste 
helling, omdat hier de pulsatie het traagst op gang komt . 
Ook het dalende been loopt om soortgelijke reden bij curve B 
minder steil dan bij de andere curven . 

Fig .  2 7111 geeft een benadering van het beeld dat verkregen 
zou zijn als de druk achter de stenose op dezelfde wij ze ge
registreerd zou zijn als bij de hartcatheterisatie gebruikelijk 
is . Eerst weer het positieve topje, gevolgd door een snelle 
daling van de druk . Hoe groter de versnelling hoe steiler de 
daling van de druk . Het min of meer horizontaal verlopende 
deel van de bodem van het dal is de stroomf ase .  De inzinking 
aan het eind daarvan komt door de traagheid en het dempen 
van de wervels, zoals reeds besproken is . 

Hoe verhouden zich nu de drukken bij deze pulserende 
stroom ten opzichte van de drukken die bereikt werden met 
dezelfde proefopstelling, maar met constante doorstroming en 
dezelfde volumesnelheden ? Curve A (fig, 2 71) bereikt voor de 
stenose een maximale druk van 2 7 , 6  cm Hg (in punt a2) bij 
een volumesnelheid van 340 ml/ sec. Volgens fig .  1 6  is bij 
constante stroom en dezelfde volumesnelheid, doch zonder ca
theter in de stenose, de druk 23 , 5 cm Hg. De catheter moet 
hier volgens fig .  2 0  een drukverhoging geven van ongeveer 
2 5 %. Dit zou de druk voor de stenose bij constante stroom dus 
op ongeve-e r 2 9 cm Hg brengen . Ge zien de gevolgde methode 
en de daaruit voortspruitende variatiebreedte (we vonden bij 
curve A in het punt a2 immers 2 7 , 6  cm Hg) mogen deze druk 
ken gelijk geacht worden . Curve B heeft een maximale druk 
van 2 3 . 2 cm Hg . Bij constante stroom met een catheter in de 
stenose, zou dat 1 7  cm Hg + 2 5 %  = 2 1 ,  2 5  cm Hg zijn geweest . 
Hier is de bij pulserende stroom gevonden waarde dus 1 0% 
hoger dan bij constante stroom. Bij curve C is dit zelfs 3 0 %. 
De verklaring van het feit dat bij de curven B en C een hogere 
druk werd gevonden bij pulserende stroom, moet worden ge
zocht in de traagheid van de vloeistof . Het vlakke stuk is bij 
deze curven veel minder sterk uitgespro�en dan bij curve A. 
Bij constante stroom speelt deze traagheid nl. geen rol . De 
stroom is dan steeds op gang en er heeft zich een evenwicht 
ingesteld tussen de druk en de volumesnelheid . Bij pulse
rende stroom komt in de versnellingsfase door de traagheid 
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de volumesnelheid achter de drukverhoging aan. Hoe sneller 
de druk toeneemt, hoe meer de volumesnelheid achter blijft . 
Daardoor is in curve C de maximale druk 3 0 %  hoger dan bij 
constante stroom, bij eenzelfde volumesnelheid, werd ge
vonden en bij curve B is dit verschil 1 0 %  Bij curve A is er 
geen signüicant verschil . Dit moet worden toegeschreven aan 
de langere duur van de systole en wel in het byzonder van de 
stroomfase, want in deze fase haalt de volumesnelheid de 
achterstand in .  Vandaar, dat ook in de stroonû-ase bij nage
noeg gelijkblijvende druk de volumesnelheid nog toeneemt . 
Bij curve B is de achterstand van de volumesnelheid door het 
langzaa.n;_1 toenemen van de druk slechts gering , zodat na de 
korte stroomfase van deze curve (fig . 2 711 ) nog slechts 1 0% 
achterstand aanwezig is . Door  de snelle toename van de druk 
is dan ook in curve C de achterstand veel groter gebleven . 

Bij vergelijking van de drukverlaging op de punten a � ; b k  
en c ;  v an  d e  curven A' ,  B '  en C '  met d e  drukverlaging onder 
gelijke omstandigheden bij constante stroom (fig . 1 8) werd 
gevonden, dat in punt a� de drukverlaging 8, 5  cm Hg be
draagt tegenover 8 cm Hg bij constante stroom. Dit verschil 
is niet significant, temeer daar wegens de trillingen door de 
werveling het punt a; nogal aan variatie onderhevig was .  
Curve B ' heeft in b �  een verlaging v an  de druk v an  7,  5 cm Hg. 
Bij constante stroom zou dit 5, 2 cm Hg zijn geweest, terwij l  
curve C i n  c �  een drukverlaging heeft v an  6 ,  8 cm Hg. Bij 
constante stroom vonden we bij deze volumesnelheid een ver
laging van 4, 1 cm Hg . Hoe het komt dat we hier met de cathe
ter sterker drukverlaging meten, kunnen we niet verklaren . 
In het gebied vlak achte-r de stenose k an  enige millimeters 
verschil in ligging van de punt v:ill de catheter ten opzichte van 
de stenoses en het centrum van de straal al een groot verschil 
in de gemeten druk uitmaken . Het is dus zeer wel mogelijk dat 
bij de proef met pulserende doorstroming de catheter iets 
gunstiger heeft gelegen dan bij de constante doorstroming van 
fig . 1 8 .  Deze verklaring berust op een veronderstelling. Ze
kerheid hieromtrent hebben we niet . Het is ook zeer we1 mo
gelijk dat de verschillen berusten op variaties in de contrac
tie van de straal achter de stenose; deze zal ongetwijfeld af
hangen van het al of niet pulserende karakter van de door
stroming . 

3 )  Constante en pulserende doorstroming van elastische buizen. 

a) dunwandige rubberbuizen. 
Zoals op blz. 2 7  is beschreven, werden dunwandige rub

berbuizen direct op een stenose aangesloten . Allereerst 
werden de verschijnselen bestudeerd, die bij constante door
stroming optraden . Bij lage volumesnelheden was wel het 
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mef' st opvallende, de "onrust " v an  de wand vlak achter de 
s t l"'no sC' . Bij palpatie ter plaatse waren de wervelingen die 
de ze' on rust veroorzaakten , goed te voelen . Qua tijd  en kracht 
we rd e r  een onregelmatige druk op de palpere:dde vinge rs 
uitgeoefend . Bij diepere palpatie werd de straal die uit de 
stenose spoot voelbaar . Zó kon worden vastgesteld dat deze 
st raal, naarmate de af stand tot de stenose groter werd, steeds 
minder krachtig werd en minder scherp oms,chreven . De 
st raal waaierde als het ware uit tot het hele lumen was opge
vuld . Bij het opvoeren van de volumesnelheid werd de kracht 
van de straal groter en ook de afstand achter de stenose, 
waarover ze voelbaar bleef . Waar de spanning van de wand 
vlak achter de stenose bij lage volumesnelheid ongeregeld was 
en slechts weinig lager dan op die plaatsen waar al n iet meer 
van een straal sprake was, veranderde dit duidelijk bij toe
nemende volumesnelheid . De wervelingen vlak achter de ste
nose werden krachtiger, maar gemiddeld nam de spanning van 
de wand aldaar sterk af in tegenstelling tot plaatsen meer 
distaal gelegen, waar de spanning van de wand duidelijk gro
ter· werd . Vooral bij lage uitstroomweerstand ging de buis 
vlak achter de stenose samenvallen rond de straal en was daar 
in heftige beweging . Vergroting van de perifere weerstand 
deed dit deel van de buis zich weer ontplooien, maar het ver
schil in spanning van de wand bleef voelbaar . Deze verlaging 
van de druk op de wand vlak achter de stenose ten opzichte 
van meer distaal gelegen punten moet dus worden toegeschre
ven aan het Bernoulli-effect . 

Hierna werden de verschijnselen bestudeerd die optraden 
bij pulserende doorstroming van deze rubberbuizen . De pomp 
die .werd gebruikt gaf een vrijwel rechthoekige stroomstoot . 
Vlak achter de stenose zagen we n a  een zeer korte aanspan
ning van de wand trillingen optreden, waarbij de buis zich 
vooral bij de grotere slagvolumes tegen de straal legde . Op 
die plaatsen echter, waar bij constante stroom al geen straal 
meer voelbaar was, kwam de wand reeds bij het begin van de 
systole onder spanning en bleef dit zolang de stroom duurde . 
Werd de vloeistof weggeleid door een elastische rubberbuis 
waarvan de uitstroomopening ten opzichte v an  de stenose ver
hoogd was, zodat ook in de diastole nog enige vulling van de 
proefbuis overbleef , dan traden paradoxe pulsaties op. Dat wil 
zeggen, gedurende de systole werd de proefbuis vlak achter 
de stenose nauwer, maar verder dist aal werd ze wijder, ter
wijl in de diastole de buis vlak achter de stenose wijder werd 
en meer distaal wat nauwer .  In de systole nl was de laterale 
d ruk vlak achter de stenose door het Bemoulli-effect lager dan 
de diastolische druk welke bepaald werd door de uit stroom
hoogte. Meer naar distaal was de systolische laterale druk ho
ger dan de diastolis.che druk , zodat het vat aldaar tijden s  de 
diastole een geringere omvang k reeg . Door nu de uitstroom-
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opening steeds te verhogen, konden deze paradoxe bewegingen 
van de wand tot verdwijning worden gebracht . Als nl . de uit
stroomhoogte, waardoor immers ook de gemiddelde druk wordt 
bepaald zo hoog kwam, dat de wand vlak achter de stenose, on
danks het Bernoulli-effect , nog onder spanning bleef staan . 

b) Dierlijke Aorta ' s .  

Daar dus rubberbuizen zich niet wel leenden · tot drukre
gistratie, kozen we aorta's  van kalveren waar we via de art . 
intercostales de gewenste metingen wel konden uitvoeren . 

Bij constante doorstroming deden zich dezelfde verschijn
selen voor als bij de rubberbuizen . De daarbij optredende 
drukken hebben we niet geregistreerd . 

Bij pulserende doorstroming werd getracht door middel van 
een windketelsysteem de situatie in vivo zoveel mogelijk na tE 
bootsen .  Verkorting van het windketelsysteem deed de di
crote top vroeger komen, verlenging gaf een latere dicrote 
top. De perifere weerstand werd zodanig ingesteld, dat druk
ken werden verkregen die ''natuurlijk " mochten worden ge
noemd. De capaciteit en elasticiteit -van de windketel werden 
zodanig gekozen, dat zonder stenose een normaal sphygmo
gram werd verkregen op het scherm van de cathodestraalbuis . 
(In deze gevallen werd de fotografische registratie toegepast) . 
De druk op de wand werd gemeten op 2 cm en op 1 1  cm ach
ter de stenose . 

mm � I0mm V.s : 94 m l  m l  
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fig . 28 . Laterale drukken achter t:en stenose , pulserende stroom 
bij de �rcnose . 
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In fig . 2 8  zijn een drietal op deze wij ze ve rkregen curven 
afgebeeld .  We zien hie r een traag oplopende druk , waarbij 
op 1 1  cm achte r  de stenose de helling steiler is dan op 2 cm 
achte r  de stenose Bij eel"'. stenos e  van 10 mm is door het 
Bernoulli- effect de systolische druk vlak achter de stenose 
beduidend lage r dan de druk die op 1 1  cm is ge re'gistreerd . 
De lengte van de windketel is zodanig gekozen dat de dicrote 
top vlak achte r de systolische top viel .  Hierdoor zijn deze 
twee het best vergelijkbaar Het blijkt , dat reeds bij een 
stenose van 1 0  mm de dicrote top vlak achte r de  stenose hoger 
is dan de systolische top . Dit ve rschijnsel, d at op een laag 
drukniveau dus de paradoxe puls atie s  ve roo rzaakte,  wordt 
ve roo rzaakt door het Bernoulli-effect,  dat de laterale systo 
lische druk ve rlaagt . Het Be rnoulli-effect wordt sterker bij 
nauwere stenose s .  Dit blijkt duidelijk uit fig .  2 8 , waar bij 
e en steno se van 7 ,  5 mm de dicrote top op 2 cm achte r  de ste 
nose nog mee r uitge sproken is . In feite is de systolische top 
minde r  hoog.  

Bij een stenose van 5 mm is op 2 cm achte r de stenose ei
genlijk geen systolische top mee r aan te wij zen . Er rest 
slechts de dic rote top . Doo r het kleine r slagvolume is hier 
ook op 1 1  cm niet zo 'n uitge sproken dicrotie mee r  en heeft 
de hele polsgolf nog meer het karakte r van pulsus tardus ge 
kregen . 

E en laat - systolische top die bij e rnstige ao rtastenoses wel 
in het carotis - sphygmogram wordt gevonden, moet nog voor 
de tweede aortatoon van een gelijktij dig opgenomen phono 
cardiogram vallen . De looptijd van de polsgolf moet daarbij in 
aanmerking worden genomen . Valt de maximale uitslag van 
het c arotis - sphygmogram niet binnen deze t ijd ,  dan moet 
deze top als een dicrote top worden be schouwd en niet als 
"laat - systolische " top. Voor de diagnose maakt dit uite raard 
weinig verschil, daar beide bij ernstige stenos e s  voorkomen . 

Ve rgelijken we de verlaging van de laterale druk die hier 
is opgetreden op 2 cm achte r de stenose ten opzichte van de 
druk die op 1 1  cm achter de stenose we rd gevonden met de 
ve rlaging die we rd gevonden met dezelfde stenose en dezelfde 
volume snelheid, maar met constante doorst roming, dan blijkt 
deze ve rlaging bij pulserende stroom slechts 40% te zijn van 
die bij e en constante stroom.  Bij pulse rende doorstroming 
van starre buizen op de zelfde wij ze vonden we 50% van de 
verlaging die bij constante stroom werd gevonden . De extra 
1 0 %  verlie s aan d rukve rlaging moet vermoedelijk worden toe
geschreven aan verlies aan ene rgie , nodig om de wand te rek
ken en in t rilling te brengen, hetgeen ten koste gaat van de 
uiteindelijke laterale druk die we op 1 1  cm hebben gemeten . 

c ) . Aorta van een hond in situ . 

Om na te gaan of de ve rschijnselen die we in de voorgaande 
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Fig. 35 .  Twee coupes uit de wand van een aneurysmatisch wijde Art . pulmonalis van een 
meisje van 12 jr. met tetralogie van Fallot. a: Uit het zeer wijde deel , b: uit 
de wand van de Linker tak van deze Art .  pulmonalis. (Vcrhoef' s elastine kleu
ring) . 
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Fig .  36. De druk op de wand op 3 cm achter de stenose , op verschillende manieren ge-
meten. 

(inw. diameter 1 mm) met vlak gevij lde punt door de wand 
van de rubberbuis gestoken . Deze naald was verbonden met een 
kwikmanometer. Door de slang te buigen konden verschil
lende situaties verkregen worden, welke in fig. 36 A, B en C 
zijn weergegeven. Bij een volumesnelheid van 400 ml/ sec 
werd in situatie A een laagste druk gemeten van - 1 50 mm Hg. 
In situatie B, waarbij de opening van de naald juist in het vlak 
van de binnenwand van de s}ang lag, was toen de druk + 10 mm 
Hg. In situatie C + 1 10 mm Hg. Bij een volumesnelheid van 
500 ml/ sec was in situatie A de druk - 200 mm Hg; in situatie 
B + 1 5  mm Hg en in C + 1 80 mm Hg. Bij een volum�snelheid 
van 2 66 ml/sec vonden we in A - 100 mm Hg, in B + 5 mm 
Hg en in C + 80 mm Hg. Werd de naald even distaal van het 
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trefpunt door de wand gestoken,  dan werd weer een negatieve 
druk geregistreerd . Het hangt dus, sterk af van de hoek waar
onder de straal de wand treft . Zo zou fig. 3 6  B kwmen wo_rden 

Fig . ;j7 . .l\lit.i:oscop1sc.h beeld van de wanct van een Art. pu1monahs van een vrouw van 34 
jr. Pulmonaalstenose met sterke poststenotische dilatatie. De rand van de ver
dikte en gerimpelde intima ( "jetlesion ") op de plaats waar de straal tegen de 
wand komt ,  is juist getroffen. (Verhoef' s elastine kleuring) . 
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Vt: rge leken nu-• t Pen � I  adde wan cl . waardoor de hoek vee 1 klei
ne r is dan bij  fi g .  :r n C.  De ze l aa t ste is ve rgelijkbaar met de 
rimpeling van de m t  1m2.. bij een ! 'j et lc sion '\  waarbij altijd we l 
v (•n vl ak is waar - i c_• st raa] l oodrecht op ge richt staat . Het is 
dus minde r waarsch ijnl ijk dat de s t raal in zijn ve rde re beloop 
nog enige druk van betekenis op de wand zal uitoefenen. Onder  
d0 meest gunstig� omstandigheden vonden we tot maximaal 
t ien cm voorbij de stenose nog een aantoonbaar versterkt 
B e rnoulli-effect al s teken van de aanwe zigheid van versnelde 
s troom. Is er echte r reeds eerde r een botsing van de straal 
tegen de wand geweest _. d an is de straal alrl aar reeds zovee l  
ve rspre id dat het hele lumen al zeer  spoedig zal zijn gevuld, 
waardoor de omstandigheden van de stroom in de Art . pulmo
nalis niet meer abnormaal zijn . De druk van de straal op de 
wand is dus gelocaliseerd op een klein vlakj e .  Hier wordt vaak 
een verdikking en rimpeling van de intima gevonden, de zgn .  
' 'j etlesion ' ' . 

In fig. 3 7  is het microscopisch bee ld van een de rgelijke 
j etle sion afgebeeld . Dit preparaat is afkomstig uit de wand 
van de gedilatee rde Art. pulmonalis van een vrouw van 34 j r. 
d ie wegens een valvulaire pulmonaalstenose we rd geoperee rd 
door Prof . Dr. L .  D .  Eerland.  Bij de operatie we rd een reep
je  uit de  wand van de Art . pulmonalis genomen op de plaats  
waar de straal uit de  stenose tegen de wand kwam, hetgeen 
duide lijk voelbaar was . Zee r  fraai is hier de locale verdik
k ing van de  intima te zien . De  rimpeling blijkt uit een golven
de contour van de ve rdikte intima. Het elastineskelet toont hie r 
wee r  hetzelfde beeld als bij de ande re coupes van een Art . 
pulmonalis . Is de kracht van de straal op het moment van het 
botsen tegen de wand groot, dan wordt loc aal een d ruk op de 
wand uitgeoefend die vee l hoge r is  dan normaal zou kunnen 
voorkomen . Dit is het geval als d it al vlak achte r de stenose 
gebeurt en vooral bij een nauwe stenose . Een soort druk
atrophie van de elastine elementen van de wand is het gevolg. 
Deze d rukatrophie is te vergelijken met de microscopische 
bevinding van SCELKUNOW ( 1 92 9) die onde r  een ligatuur ook 
een onderbreking van de elastineve zels vond . Daarbij was 
echte r  de onderbreking iets scherper en hadden de e lastine 
ve zels zich teruggetrokken, dit als gevolg van een scherper 
oms chreven trauma.  Als gevolg van het verdwijnen van de 
elastine elementen wordt de wand ter  plaatse slapper en kan 
een "jetaneurysma " in de j etlesion ontstaan . Fig. 3 8  toont 
een fraai voorbeeld hiervan . Dit is een afbeelding van het stuk 
van de Aorta ascendens  j uist boven de kleppen bij een jonge 
vrouw van 26 j r. , die na  een operatie voor valvulaire aorta
stenose overleed.  

Het aneurysma was juist voor  de top van een pink toegan
kelijk en ongeveer ½ cm diep. De intima direct rondom het 
aneurysma leek iets verdikt, doch overigens toonde de aorta 
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Fig. 38 . "Jet-aneurysma " in de aorta ascendens , juist boven de stenotische aortakleppen 
bij een vrouw van 26 jaar . 

macroscopisch een normaal aspect . In fig.  3 9  is het micro s 
copisch beeld van een coupe dwars door het aneurysma t e  
zien. In het aneurysma blijkt d e  elastine -wand nagenoeg ge 
heel doorbroken. Vooral op de randen van het aneurysma be 
vindt zich een ste rk verdikte intima-wal.  Op de bodem we rd 
wat thrombotisch materiaal aangetroffen . In fig. 40 is e en 
ste rke ve rgroting afgebeeld van het microscopisch beeld van 
de aorta-wand, direct buiten het aneurysma. Duidelijk is  hie r 
de regelmaat in de opbouw van het elastine skelet te zien , 
welke niet in de Art. pulmonalis wordt gevonden. Al 8 j r. was 
bij deze patiënt een zeer duidelijke thrill. boven de aorta te 
voelen . Aangenomen moet dus worden dat de ao rta ascenden s 
al die j aren sterk moet hebben getrild. Desondanks is er geen 
spoor van fragmentatie of onde rbreking van de elastineve zels 
te zien . Ook zijn e r  geen hiaten in de elastine structuur van 
de wand te bespeuren . Dit pleit dus tegen de opvatting d at 
t rilling van de wand via beschadiging van de elastinevezels 
tot dilatatie zou leiden . 

Als e r, zoals door v. BUCHEM wo rdt ve rondersteld,  
sprake is  van een paar gekoppelde aangebo ren afwijkingen bij 
de poststenotische dilatatie van de Art .  pulmonalis , hoe moet 
de.ze samenhang dan worden ge zien ? 

A BBOTT (1 9 3 6 ) wijt het ontstaan van de klepstenose a an 
"foetale endocarditis ' '. GROSS ( 1 9 4 1 )  wee s  dit van de hand , 
wegens het gebrek aan re sten van ont stekingsreactie in de 
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Fig . 39 .  Het microscopisch beeld van de wand van het aneurysma van fig. 38 .  De intima 
is op de randen van het aneurysma verdikt tot een wal . De elastine vezels zijn 
plaatselijk onderbroken tot geheel verdwenen uit de wand van het aneurysma 
(Verhoef' s elastine kleuring) . 

talrijke kleppen die hij onde rzocht. terwijl tevens de aard 
van een eventuele ontsteking duister blijft . GROSS nam aan 
dat de vaten die de kleppen moesten ve rzo rgen slecht zouden 
zijn ontwikkeld, waardoor infarcering en fibrose zou ont
staan. Volgens BROCK ( 1 9 5 7) is het niet onwaarschijnlijk dat 
de deforme ring van de pulmonaalklep een uitvloeisel is van 
een afwijking in de ontwikkeling van het distale e ind van de 
bulbus cordis, dat ook de kleppen vormt . De fusie van de 
kleppen zou in e en later stadium plaats vinden dan het ontstaan 
van de afwijkingen die bij de tetralogie van Fallot worden ge
vonden . Hoe de fusie van de kleppen tot stand komt, is 
BROCK ook niet duidelijk. Het begrip ufoet ale endocarditis" 
noemt hij te vaag om er mee te kunnen we rken .  

Rubeola in d e  eerste maanden der graviditeit is ook ge
noemd als oorzaak van de deformiteit der kleppen. Hierop 
we zen ABRAHAMS en WOOD ( 1 9 5 1 ) . Deze auteurs bespraken 
twee gevallen waarbij rubeola mogelijk in het spel kon zijn 
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Fig. 40 . Het microscoj)isch beeld van de wand van de aorta van fig. 38 juist naast het 
aneurysma. Opvallend is het veel regelmatiger aspect van de elastine vezels 
dan in fig. 33 (Verhoef' s elastine kleuring) . 

geweest.  Volgens ALLANBY en CAMPBELL (1 949) lijkt de 
valvulaire pulmonaalstenose mee r op een "over-ontwikkeling " 
dan op een gebrekkige aanleg. Rubeola zou wel een gebrekkige· 
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aanleg kunnen veroorzaken, maar geen over-ontwikkeling. 
Immers de kleppen van Art. pulmonalis en Aorta ontstaan uit 
drie endotheelkussens in 't begin van de truncus com1-1.unis, 
waarvan de voorste en achterste bij de deling van de truncus 
(septering) in tweeën worden gedeeld, zodat 2 x 3 kussens 
ontstaan, die primair van elkaar gescheiden zijn . Bij de  zui
vere pulmonaalstenose zouden dan juist aan één kant van het 
septum trunci deze kussens moeten fuseren .  Hoe dit ge
schiedt is dus nog niet duidelijk. Daar het septeringsproces 
en de ontwikkeling van de kleppen nauw samenhangen, is het 
niet verwonderlijk dat een klepafwijking en een afwijking in 
de grote vaten vaak gelijktijdig voorkomen, terwij l de fre
quentie van het samengaan van een afwijking in het infundi
bulairkanaal met een ontsporing van het septeringsproces 
veel geringer is . Bij een klepstenose hoeft dus niet een post
stenotische dilatatie voor te komen, evenmin als bij een ab
normaal wijde Art. pulmonalis een klepstenose aanwezig 
moet zijn . Zowel bij de poststenotische dilatatie als bij de 
idiopathische vorm van dilatatie van de Art . pulmonalis valt 
het vaak op, dat ook de Linker tak van de Art . pulmonalis ver
wijd is . De ze verwijding eindigt in beide gevallen op het Rö 
beeld vaak abrupt ter hoogte van het ligament van Botalli. 
Ook dit kan è r  op wij zen dat de poststenotische dilatatie van 
de Art. pulmonalis een ontwikkelingsstoornis is . Wij beschik
ken helaas niet over een preparaat van een idiopathische dila
tatie, zodat vergelijking van de structuur van de wand met die 
van een normale of van een poststenotische dilatatie niet mo
gelijk was . 

Uit onze onderzoekingen is gebleken, dat vlak achter een 
stenose de systolische toppen in de drukcurven zijn af geplat 
door het Bernoulli-effect . In bepaalde gevallen kunnen er 
zelfs paradoxale pulsaties optreden. Doo rgaans is ook de ge
middelde druk in het vat achter de stenose verlaagd. Indien 
normale drukvariaties in een bloedvat nodig zijn voor een 
goede bloedvoorztening van de wand, dan zou deze bloedvoor
ziening onder abnormale omstandigheden welke zich voor
doen vlak achter stenoses, onvoldoende kunnen zijn . Dit zou 
een verslapping van de wand tot gevolg kunnen hebben . 

Uit de experimenten van CARREL en GUTHRIE (1 9 06)  is 
gebleken, dat venen die arterieel werden doorstroomd, 
waarbij de vaatvoorziening van de wand zo veel mogelijk in
tact w� rd gelaten, al na korte tijd ( 14  dagen) een dikkere wand 
kregen . Dit bleek vooral door vermeerdering van elastine 
weefsel te zijn veroorzaakt . In 1 90 7  schreef CARRE L, dat 
ook de muscularis van deze venen sterk gaat hypertrophiëren, 
terwijl arteriën die veneus we rden doo rstroomd, hun arte
riële eigenschappen zouden verliezen . WAT TS (1 9 07) ,  die 
een onderzoek instelde naar vaatnaden, vond bij vene-tran s
plantaten in arteriën ook duidelijk vermeerdering van elastine 
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weefsel, terwijl de wanden van arteriën die veneus werden 
doorstroomd, dunner zouden worden,  deels door verlies aan 
elastine. Dit laatste zou dus een soort inactiviteits-atrophie 
zijn.  Het lijkt ons niet onmogelijk, dat deze inactiviteits
atrophie hier ook optreedt vlak achter stenoses, waar door 
het Bernoulli-effect slechts geringe pulsaties optreden op een 
verlaagd gemiddeld drukniveau. De wand van een gedilateerde 
Art .  pulmonalis is inderdaad vaak dunner dan normaal. We 
kunnen hiervoor echter geen exacte maten opgeven . Als de 
druk vlak achter een stenose verhoogd zou zijn, zoals HOL
MAN beweert, dan zouden we eerder een verdikte wand ver
wachten en dat is bepaald niet het geval. 
E SAMENVATTING EN CONCLUSIES . 

In dit hoofdstuk is besproken, welke opvattingen over het 
ontstaan van poststenotische dilataties in de loop der jaren 
naar voren zijn gebracht .  De meningen konden in twee groepen 
worden verdeeld . De ene groep zocht de oorzaak in mecha
nische factoren, samenhangend met de straal die uit de ste
nose spuit . De andere groep van auteurs zoekt de afwijking 
primair in de vaatwand, hetzij als aangeboren afwijking, het 
zij verworven tijdens het leven . 

Wij hebben nagegaan, in hoeverre de opgegeven mechani
sche factoren inderdaad van invloed konden zijn geweest op de 
wijdte van het vat achter de stenose. Het bleek ons daarbij 
dat de opvatting van HOLMAN niet juist kan zijn .  Er is geen 
verhoogde laterale druk van betekenis vlak achter de stenose, 
integendeel. De hoogfrequente trillingen, opgewekt door h et 
cavitatie-effect, genoemd door ROBICSEK, komen alleen 
onder experimentele omstandigheden in vitro voor en wel bij 
zeer hoge prestenotische drukken, die in vivo niet kunnen 
voorkomen. De laagfrequente trillingen van àe wand, die 
veroorzaakt worden door wervelingen van het uit de stenose 
spuitende bloed, zouden volgens HOLMAN en ROBICSEK het 
elastineskelet destrueren . Men vond steun voor deze opvat 
ting in het microscopische beeld van de wand van een gedila
teerde Art . pulmonalis. In onze preparaten van poststenotische 
dilataties van de Art . pulmonalis vonden we geen significante 
veranderingen van het elastineskelet ten opzichte van normale 
longslagaders.  In een aortawand, die normaal een veel regel
matiger opbouw van de elastinelagen heeft, bleek ook na jaren 
heftig trillen deze elastine-opbouw intact te zijn gebleven . 
Trillingen mogen dus niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor verzwakking van de wand. De directe inwerking van de 
straal op de wand leidt tot een locale afwijking van de intima" 
de "jetlesion ". In enkele gevallen kan in zo 'n jetlesion een 
aneurysma ontstaan. Een fraai voorbeeld hiervan werd be
schreven . 

Verstoring van de normale bloedvoorziening van de wand 
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door de min of meer veneuze, soms retrograde vorm van 
bloedstroom achter de stenose kan verslapping van de wand 
in de hand werken. In gevallen van verworven poststenotische 
dilataties van bloedvaten door partiële ligatuur (bij experi
menten) of andere locale druk van buiten af (scalenussyn
droom), mag de oorzaak niet gezocht worden in afbinding van 
de vasa vasorum. Dat verlamming van de vasomotoren door 
genoemde traumata tot verslapping van de vaatwand distaal 
van de plaats van het trauma kan leiden is mogelijk, maar 
niet bewezen. 

Dat poststenotische dilatatie van de Art . pulmonalis aange
boren zou zijn, is niet uit te sluiten, maar evenmin zeker te 
bewijzen.  Mocht er inderdaad een aangeboren neiging tot ver
wijding van de Art. pulmonalis bestaan, dan nog is er een uit
lokkend moment nodig om de dilatatie manifest te doen worden. 

Naar onze mening ontstaan poststenotische dilátaties door 
inactiviteitsatrophie van de wand. Een zekere praedispositie 
van deze vaatwand moet daarbij worden aangenomen omdat 
bijv. niet bij alle gevallen van valvulaire pulmonaalstenose 
een poststenotische dilatatie wordt gevonden. 
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HOOFDSTUK IV. 

ENIGE OBSERVATIES UIT DE KLINIEK DER PULMONAAL

STENOSES, BEOORDEELD AAN DE HAND VAN ONZE EXPE 

RIMENTELE GEGEVENS. 

A .  DE PULSATIES VAN DE ART PULMONALIS . 

Bij doorlichting van de thorax kunnen de pulsaties van de 
Art . pulmonalis en de grote takken daarvan worden beoordeeld. 
Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze pulsaties ver
sterkt zijn. Bij een vergroot slagvolume van de rechter ka
mer, zoals bij intracardiale links-rechts shunts wordt ge
vonden, zijn de versterkte hilus-pulsaties (hilusdans) min of 
meer opvallend. Bij pulmonale hypertensie promineren de 
stam en grote takken van de Art. pulmonalis, welke vaten dan 
ook versterkte pulserende bewegingen kunnen tonen. 

Bij valvulaire pulmonaalstenose met poststenotische dila
tatie is bekend, dat ook daarbij opvallende pulserende bewe
gingen van de verwijde stam en vaak ook linker tak van de long
slagader zijn te zien. Dit is geheel in tegenstelling tot de 
bovenvermelde gevallen. Vaak immers is het slagvolume van 
de hypertrophische Rechter kamer verkleind. In het perifere 
longbed zien we dan ook afgenomen vaattekening op de tho
rax- foto. Ook relatief is het s lagvolume van de rechter ka
mer afgenomen ten opzichte van de Art. pulmonalis, daar het 
volume van de windketel achter de Rechter kamer is toege
nomen. Door de weerstand die het bloed van de pulmonaal
stenose ondervindt is de gemiddelde druk in de Art. pulmona
lis doorgaans verlaagd, tenzij de weerstand in de periferie 
verhoogd is. Het Bernoulli-effect verlaagt ook nog de systo
lische druk in de stam van de Art.pulmonalis,zodat slechts klei
ne drukschommelingen op verlaagd niveau optreden. Deson
danks zijn er versterkte pulsaties van genoemde vaten te zien. 
Meestal is dus de einddiastolische druk in de windketel ver
laagd, zodat de pulsaties beginnen onaeraan het steile deel 
van de volume-druk curve (fig.  9 ). Dit heeft tot gevolg dat 
zelfs een vergrote systolische volumetoename van de wind
ketel slechts met geringe drukverhoging gepaard gaat . Er 
zijn dus meerdere redenen op te geven, waarom de druk
schommelingen in de Art. pulmonalis kleinere amplitudo 
hebben. 

Waarom zijn dan de volume variaties zo groot ? Er moet 
dan dus tijdens de systole meer bloed in de gedilateerde Art .  
pulmonalis achter blijven d an  onder normale omstandigheden . 
De snelheid waarmee het bloed naar de periferie afstroomt 
wordt o. a. bepaald door het drukverschil dat optreedt tussen 
begin- en eindpunt van het stroomgebied van de Art. pulmona
lis, als in de systole een bepaalde hoeveelheid bloed naar 
binnen wordt geperst. Daar echter de drukschommelingen in 
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het eerste deel van dit stroombed klein z1Jn, z1Jn ook de 
krachten die het bloed naar de periferie moeten verplaatsen 
gering . Het bloed kan zich dus tijdens de systole gemaKkelij k 
ophopen in de windkete l. De kinetische energie van het bloed 
in de straal die uit de stenose spuit, moet worden meege 
deeld aan een sterk vergrote hoeveelheid relatief stilstaand 
bloed, zodat ook hiervan relatief weinig voortbewegende 
kracht overblijft . Deze straal divergeert in het lumen van de 
stam van de Art. pulmonalis. Als dit vat niet verwijd was, dan 
zou de straal dus ook niet veel breder hoe ven te worden om 
het hele lumen op te vullen. De afwijking van de buitenste 
stroomlijnen van de straal is dan ook nog maar gering, zodat 
ze nagenoeg in de richting van het vat zouden blijven door
gaan. Wanneer evenwel de stam van de Art . pulmonalis ver
wijd is, dan heeft de straal de gelegenheid sterk uit te waai
eren. Op sommige angiogrammen (helaas te vaag om te re 
produceren) is dit te zien doordat de eerste hoeveelheid con
trast zich als een paddestoel in het wijde lumen verspreidt. 
Dit is te vergelijken met de vorm die de wolk aanneemt welke 
zich vormt bij een atoomexplosie vlak boven de grond. Tij -

Fig. 41 . Angiogram 9½ sec . na de injectie van contrastvloeistof. Pulmonaalstenose met 
sterke poststenotische dilatatie. De aorta is reeds goed gevuld , maar nog steeds 
is er vermeerdering van het contrast in de gedilateerae Art. pulmonalis ( juist 
binnen de aortaboog) . 
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dens de systole kan dus op enige afstand vanaf de stenose aan 
de rand van de straal een retrograde bloedstroom optreden. 
Het bloed blijft daar dus min of meer hangen in de stam, zon
der dat dit met een belangrijke drukverhoging gepaard gaat. 
Tijdens de diastole stroomt bloed af naar de periferie, m aar 
als er p aradoxale pulsaties zijn, dan stroomt ook bl9ed uit 
het gebied van de bifurcatie naar het begin van de stam van 
de Art. pulmonalis terug. 

Het angiograu1 dat in tig . 41 is afgebeeld is gemaaKt bij een pc1 ti�nte van 16 jr . met 
een valvulaire pulmonaalstenose (druk in de Rechter kamer 60/0 mm Hg en in de Art. 
pulmonalis 15/2 mm Hg) Na 9½ sec . , als er al een sterke vulling van de Aorta is te zien , 
blijkt er in de sterk verwijdde Art .  pulmonalis nog steeds eeri opvallende hoeveelheid con
trastvloeistofaanwezig te zijn { de. sluiering binnen de aortaboog) . In fig. 42 is een angio
gram afgebeeld dat werd gemaakt bij een man van 37 jaar .  Ook hier was een valvulaire 
pulmonaalstenose aangetoond , met een druk in de Rechter kamer van 130/0 mm Hg en 
in de Art .  pulmonalis van 15/5 mm Hg. Deze patiënt had echter geen poststenotische di
latatie . Op dit angiogram , dat 6 sec na de injectie van contrastvloeistof is gemaakt, is 
ook al duidelijk vulling van de aortaboog te zien. Op dit moment is de Art. pulmonalis 
nog steeds cuntrastrijker dan normaal ( de schaduw binnen de aortaboog) . Ook hier mo:!t dus 
nc,gcontrastvloeistof achter de kleppen zijn blijven hangen als gevolg van de wervelingen 
en retrograde randstromen 

Fig. 42 . .Angiogram 6 sec . na de injectie van contrastvloeistof. Valvulaire pulmonaal
stenose zonder poststenotische dilatati�. Toch is er , terwijl de aorta reeds is ge
vuld , nog contrastvloeistof aanwezig in de stam van de Art .  pulmonalis . 

93 



Wij stellen ons voor dat door bovengenoemde haemodyna
mische omstandigheden, samenhangend met de stenose en 
voor een deel ook met de verwijding van het vat er achter, de 
versterkte pulsaties  van de Art. pulmonalis ontstaan. 

B. TERUGTREKCURVEN BIJ STENOSES IN DE KLEINE CIRCULATIE . 

Bestaat er bij een patiënt op klinische gronden het ver
moeden dat er een stenose in het stroomgebied van de Art .  
p11lmonalis aanwezig is, dan dient dit door middel van hart
catheterisatie, of zo nodig angiografie , geverifieerd en gelo
caliseerd te worden. Alleen het vaststellen van een verhoogde 
druk in de Re chter kamer is niet voldoende, want dit kan ook 
door verhoogde weerstand in de pèriferie veroorzaakt zijn. 
De stenose kan gelegen zijn in de takken van de Art .puhnona
lis, in de klep of in de outflowtract van de Rechter ventrikel. 
Ook combinaties van de l;:iatste twee komen voor .  Een terug
trekcurve wordt verkregen door tijdens de drukregistratie 
(liefst onder Rö. controle )  de catheter vanuit de periferie van 
de long langzaam terug te trekken naar de Rechter kamer. 
Als er geen stenose is, zal de geregistreerde systolische 
druk alleen de stijging vertonen die we de normale gradient 
hebben genoemd. Zoals in Hfdst. II ( blz . 54 ) is  beschreven, 
is de druk in de kamer iete hoger dan in de Art. pulmonalis 
bij normale output. De diastolische druk in de kamer is vrij 
wel nul. Bij een normaal persoon zal dus in hoofdzaak de 
diastolische druk veranderen bij het passeren van het ostium 
pulmonale . Als de punt van de catheter een stenose passeert, 
dan stijgt de systolische druk tijdens deze passage. Als het 
terugtrekken onder Rö  controle ge schiedt, dan zou de plaats 
van de stenose vrij nauwkeurig kunnen worden vastgelegd. 
ware het niet dat door de hartsactie de catheter in de stam 
van de Art . pulmonalis en in de outflowtract van de Rechter 
kamer voortdurend in zo sterke beweging was. Men heeft hier 
de afstand van de punt van de catheter ten opzichte van een 
stenose dus niet in de hand. Mits men er aan denkt, zal een 
stenose in de takken van de Art. pulmonalis op deze wijze nog 
wel scherp kunnen worden gelocaliseerd omdat de catheter 
daar doorgaans minder sterk beweegt.  

Is het mogelijk uit de vorm van de curve te concluderen of 
er een valvulaire of een infundibulaire stenose is ? Bij een 
valvulaire stenose vinden we een plotselinge overgang van de 
arteriële curve, met min of meer uitge sproken Bernoulli
effect naar de kamer- curve,  d . w . z .  de systolische druk 
stijgt abrupt van de ene slag op de andere, terwijl de dia
stoli sche,druk daalt tot nul. Een fraai voorbeeld hiervan i s  
afgebeeld in fig. 4 3. Deze curve werd verkregen bij een pa
tiënte van 40 jaar. Zij had een zeer sterk gedilateerde Art. 
pulmonalis. De druk in het gebied buiten de invloedssfeervan 
het Bernoulli-effect was 5/ 2 mm Hg" terwijl de druk in de 
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Fig. 43 . Terugtre�curve met Bernoulli-effect achter een valvulaire pulmonaalstenose. 

Rechter kamer 55/ 0 was. De output werd niet bepaald. Het 
i s  hier bijzonder goed gelukt de catheter zo langzaam terug 
te trekken" dat de punt gedurende meerdere contracties  in de 
straal is blijven liggen. De negatieve druk die op die plaats 
door het Bernoulli-effect i.s ontstaan bedroeg ongeveer 14 mm 
Hg . .  Er is een zeer abrupte overgang van de arteriecurve in 
de kamercurve . De diagnose valvulaire pulmonaalstenose met 
post.stenotisc h.e dilatatie werd bij operatie (Prof. Dr. L. D. 
Eerland) bevestigd. In fig. 44 is een curve afgebeeld die ver
kre_g_en is bij een patiente van 4 1  jaar. E r  is  slechts één kee r  

. Terugtre curve iJ een va vulaire pulmonaalstenose . Geen Bernoulli-effect van 
betekenis wegens het lage hart-minutenvolume. 

een negatieve uitslag geregistreerd en wel vlak voordat de 
catheter door de stenose ging. Dat er een zo gering Bernoulli
effect optrad, was een gevolg van de lage output van het hart. 
Dit werd berekend op 2, 1 LÎ min. Klinisch kwam deze lage 
output tot uiting door perifere cyanose. Desondanks was de 
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druk in de Rechter kamer erg hoog (1 1 0 /  0 mm Hg . ) Er moest 
hier dus wel een ernstige stenose hebben bestaan. Dit werd bij 
operatie bevestigd. Er mag evenwel niet met absolute zeker
heid uit een dergelijke curve geconcludeerd worden dat er een 
valvulaire stenose is" evenmin als uit het feit dat bij meerdere 
slagen Bernoulli-effect is te zien de gevolgtrekking mag 
worden gemaakt dat er sprake is van een langwerpige stenose. 
V. D .  SLIKKE merkt in dit verband op, dat een vlak onder de 
kleppen gelegen vernauwing van het infundibulum een zelfde 
type curve kan geven. Hij beschreef een dergelijke toestand" 
die werd aangetroffen bij een meisje van 1 8  jaar. Een abrupte 
overgang van arterie- naar kamercurve suggereerde een val
vulaire stenose. Bij operatie bleek er een subvalvulaire annu
laire stenose te bestaan, waar achter een infundibulair kamer 
van betekenis ontbrak. Om een infundibulaire stenose met 
de hartcatheterisatie met zekerheid vast te stellen is het 
nodig, dat de punt van de catheter gedurende enige slagen 
blijft liggen tussen de kleppen en de stenose, in het infundi
bulurn .  Het hangt dus af van de snelheid waarmee de catheter 
wordt teruggetrokken en de beweeglijkheid van de catheter
punt, of dit zal gelukken. Een storende factor hierbij is nog 
het frequent optreden van extrasystolie als de punt van de 
catheter ter hoogte van het ostium pulmonale ligt. Het gevolg 
hiervan is een zeer onregelmatige curve, waaruit onmogelijk 
verstrekkende conclusies kunnen worden getrokken. Het is 
daarom noodzakelijk te trachten� door desnoods meerdere 
terugtrekcurven te maken, een onberispelijk exemplaar te 
verkrijgen. Zeker is dit gewenst als er geen duidelijke dila
tatie van de Art. pulmonalis is. 

Bij zorgvuldige catheterisatie kunnen ook gelijktijdig voor
komende valvulaire en infundibulaire stenosesaan het licht 
gebracht worden. Een voorbeeld van een curve bij een derge
lijke combinatie van stenoses is afgebeeld in fig. 4 5. De bo
venste en onderste helft sluiten op elkaar aan. De curve in de 
Art. pulmonalis toont bij nadering van de kleppen toenemende 
negatieve uitslagen tijdens de systole. De uitslagen z.ijn even
wel maar klein en schommelen juist om de nullijn. Na een 
abrupte verhoging van de systolische druk treedt wederom een 
geleidelijke daling van deze druk op bij het verder terugtrek
ken van de catheter. Opnieuw is er een gebied waarin het 
Bernoulli-effect" en nu veel sterker" merkbaar is. Daarna 
komt dan de kamercurve. De output van de Hechter ventrikel 
werd in dit geval" bij een m an  van 25 jaar" berekend op 4" 9 
L/ min. Aangezien het Bernoulli- effect stroomopwaarts van 
de kleppen veel sterker was dan achter de kleppen" moet de 
klepstenose veel minder ernstig z.ijn dan de infundibulaire 
stenose. Teneinde de op deze curve gestelde diagnose van ge
combineerde stenose te verifiëren" werd een selectieve angio
grafie gedaan in aansluiting aan de catheterisatie. Fig. 46  
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Fig. 45 . Terugtrekcurve bij een patil!nt met een valvulaire en een infundibulaire pul
monaalstenose. 

geeft het daarmee verkregen beeld weer tijdens de diastole,  
fig. 47  tijdens de systole .  Het pijltje wij st naar het infundi
bulair kamertje dat zich duidelijk in de systole contraheert en 
in de diastole verwijdt. Het is dan ook een deel van de ven
trikel. Hiermee kon dus de diagnose geheel worden bevestigd. 
Het spreekt vanzelf dat een klein infundibulair kamertje bij 
een hooggelegen stenose ook angiografisch niet altijd fraai 
zichtbaar kan worden. In zo ' n  geval blijft dus onzekerheid be
staan omtrent de aard van de stenose, of deze nu valvulair 
of subvalvulair is.  Som s kan dan nog een scherp afgetekende 
ge spannen klep in de systole de aanwezigheid van een klep
stenose bewij zen. 
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Fig. 46. Selectief angiogram bij de pati!!nt waarvan de curve van fig. 45 afkomstig is, 
tijdens de diastole. De pijl wijst naar de infundibulaire kamer. 
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Fig. 47 . Angiogram bij dezelfde patil!nt als fig . 46 tijdens de systole. De pijl wijst weer 
naar de infundibulaire kamer , welke nu echter veel kleiner is dan in fig. 46 
door de contractie van de wand. 
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Een zorgvuldig uitgevoerde hartcatheterisatie kan dus in 
veel gevallen de aard van een stenose ontdekken. Selectieve 
angiografie kan echter vaak niet gemist worden. 

C.  Samenvatting en conclusie . 

In dit hoofdstuk wordt besproken waardoor de sterke pu 1-
saties ontstaan van de verwijde Art . pulmonalis achter een 
pulmonaalstenose.  Dit verschijnsel  lijkt in tegenspraak te 
zijn met de achter een stenose heersende haemodynamische 
verhoudingen. De oorzaak wordt gezocht in de verlaagde ge 
middelde druk in de Art . pulmonalis en de geringe systo
lische verhoging van de druk in dit vat, waardoor tijdens de 
systole minder bloed naar de periferie afstroomt dan nor
maal, zodat dus relatief meer qloed in de windketel achter 
blijft dan bij een normale Art. pulmonalis zonder stenose.  
Deze ophoping van bloed in het proximale vaatgedeelte wordt 
nog in de hand gewerkt door de wijze waarop de straal bloed 
uit de stenose in het wijde lumen kan uitwaaieren. Daarna 
worden nog een paar terugtrekcurven bij verschillende vor
men van pulmonaalstenoses getoond en de conclusies die er uit 
mogen worden getrokken besproken. Het blijkt noodzakelijk 
te trachten een onberispelijke terugtrekcurve te krijgen. Ook 
hier bleek weer de noodzaak te kunnen beschikken over een 
betrouwbare outputbepaling voor de interpretatie van de 
curven. In gevallen waarbij maar even getwijfeld wordt over 
de vraag of  de stenose valvulair of  infundibulair is, moet een 
selectieve angiografie worden gedaan. 
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SAMENVATTING 

In dit proefschrift worden experimenten in vitro bespro
ken, waarmee is getracht op een aantal vragen betreffende 
haemodynamische problemen bij stenoses een antwoord te 
vinden. 

Slechts weinig auteurs hebben, blijkens het overzicht van 
de medische literatuur over dit onderwerp, pogingen gedaan 
de genoemde haemodynamische problemen op een min of meer 
exacte wijze te benaderen. De meerderheid bleef bij veron
derstellingen . HOOFDSTUK I geeft een overzicht van de, deels 
theoretische, deels empirische kennis van de hydrodynamica.  
We kunnen bij stromende vloeistof in pijpleidingen twee ui
terste toestanden onderscheiden, de laminaire stroom en de 
turbulente. De eerste gaat in de laatste over als het getal 
van Reynolds wordt overschreden. Bij de turbulente stroom 
zijn de wervelingen vooral aan de randen te vinden, waar bij 
de centrale stroom nog overheersend laminair kan zijn. Bij 
veranderende diameter van een stroombuis hangt het onder 
anderen af van de wijkingshoek of turbulentie zal worden uit 
gelokt. Binnen physiologische grenzen, wat de stroomsnel
heid betreft, treedt bij een wijkingshoek kleiner dan 6° geen 
turbulentie op. 

De wrijvingsverliezen van stromende vloeistof in een be
paald stuk stroombuis met constante diameter zijn evenredig 
met het verlies aan laterale druk over dit traject . Voor het 
ideale geval, waarbij wrijvingsverliezen verwaarloosd wor
den, geldt de WET VAN BERNOULLI • Deze geeft aan, hoe de sta
tische (laterale} druk varieert bij veranderende diameter van 
de buis . Uit deze Wet van Bernoulli is door ons een formule 
afgeleid, waarmee de orde van grootte van de veranderingen 
in de statische druk bij stenoses kan worden berekend. Deze 
veranderingen worden namelijk, behalve door het Bernoulli
effect, ook bepaald door de wrijvingsverliezen en door de vo
lume-contractie van de straal, vlak achter de stenose. 

Bij het gebruik van een hartcatheter om de druk in de 
stroom te meten, doen zich een aantal mogelijkheden voor, 
welke worden besproken . Als de catheter met de stroom mee 
wordt geschoven ontstaat bij de punt van de catheter een zui
ging door de voorbijstromende, wervelende vloeistof. Deze 
zuiging noemden we het SYPHON-EFFECT , dat dus gesuperponeerd 
is op het Bernoulli- effect . Door het Bernoulli- effect moet er 
een systolische gradient bestaan tussen bijv . de Rechter ka
mer en de Art. pulmonalis, aangezien de druk in de kamers 
meestal worrl.t gemeten op plaatsen waar practisch geen 
stroom is, terwijl de metingen in de grote vaten altijd in de 
stroom moeten geschieden . Vooral bij grote stroomsnel
heden in de Art . pulmonalis kan deze "normale" gradient vrij 
groot worden. 
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Bij pulserende doorstroming van elasti sche systemen spe
len de windketeleffecten een belangrijke rol . 

In plaats van bloed i s  bij de experimenten gebruik gemaakt 
van een paar glyce rine - oplossinge n.Dat bloed z onder be zwaar 
door een glyce rine oplossing mocht worden vervangen, blijkt 
uit de theoretische be schouwingen ove r  de viscositeit die hier
aan zijn gewij d .  

HET TWEEDE HOOFDSTUK begint me t een be schrijving van de 
proefopstelling en de mee tapparatuur . 

Bij stenoses varierend in vorm, diame ter en materiaal 
werd onderzocht hoe de weerstand en he t Bernoulli- effec t  
afhangen van de volume snelheid en d e  aard van de doorstro
mingsvloeistof, van het c onstant of intermitterend zijn van de 
stroom, van de perifere weerstand en van de gemiddelde druk. 

Eerst gebruikten wij starre systemen met verschillende 
stenose s die constant en pulserend werden doorstroomd; 
daarna werden elastische systemen gebruikt . Omdat rubber
buizen zich nie t wel lenen tot me tingen van de laterale druk, 
werd voor dit doel gebruik gemaakt van thoracale aorta' s van 
kalveren, waarbij van de intercostaalarterien gebruik ge
maakt w erd om de druk op de wand te meten.  De grote cir
culatie van een hond werd doorstroomd me t een stenose in de 
Aorta thorac alis, juist voorbij de linker Art. subclavia.  De 
aorta bleef daarbij in situ, ook hie r  werden de intercostaal
arte rien gecanulee rd .  Op deze wij z e  krege n  we een natuurlijk 
elastisch systeem . De verkregen pulsatiecurven kwamen ge
heel overeen met de curven die met de experimentele elas
tische systemen w aren verkregen. 

De druk in het lumen werd geme ten door middel van een 
(LEHMANN nr . 8 )  hartcatheter me t eindstandige opening.De 
druk in het lumen werd vergeleken me t de druk op de w and op 
ongevee r  dezelfde afstand vanaf de stenose . Alle drukken die 
bij pulserende doorstroming werden gere gi streerd, werden 
vergeleken me t die bij dezelfde stroomsnelheden bij con
stante stroom. 

De invloed van de viscositeit op de weerstand en het Ber
noulli- effect  werd nagegaan me t een drietal vloeistoffen; me t 
w ater, een 25- procentige en een 42-procentige glycerine
oplossing. Hierbij kwamen enige intere s sante verschijnselen 
aan he t licht, die veroorzaakt werden door ene rzijd s  de 
taaiheid van de vloeistof en anderzijds de demping van de wer
vels . 

Het gelijktijdig regi streren van de druk op de w and voor 
de stenose en de druk in het lumen op 2 cm voorbij de stenose 
in e en star systeem, als functie van de volumesnelheid, le 
verde een aantal curven op, w aarvan een drietal is afgebeeld . 
Uitvoerige analyse van deze curven bracht enige belangwek
kende gezichtspunten be treffende traagheidseffecten en vloei
stofverplaatsing tij dens een hartcontractie aan het licht . 

In de discussie werden de verkregen gegevens eerst quali-
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tatief, daarna quantitatief, geanalyseerd en vergeleken met 
waarnemingen uit de kliniek . Naar aanleiding van de formules 
die GORLIN en GORLIN opstelden en de beschouwingen van 
WIGGERS over de weerstand van stenoses werden uitvoerige 
besprekingen gewijd aan de bepaling van het minuutvolume en 
de daaruit af te leiden stroomsnelheid. Wij stelden een dia
gram samen waaruit, voor verschillende volumesnelheden van 
het bloed, het verband tussen de gradient over en de diameter 
van een stenose af te lezen is. 

IN HOOFDSTUK III wordt eerst een overzicht gegeven van de 
diverse opvattingen over het ontstaan van poststenotische dila
taties. Deze opvattingen blijken te verdelen te zijn in twee 
groepen. In de ene groep wordt de dilatatie gezien als me
chanisch gevolg van de stenose, in de andere groep als een 
gevolg van primair in de vaatwand gelegen factoren. 

De in de eerste groep genoemde mechanische factoren wor
den op hun merites beoordeeld aan de hand van de resultaten 
van onze experimenten en van het microscopisch onderzoek van 
coupes uit de wand van slagaders, die al of niet poststenotisch 
gedilateerd waren. Naar aanleiding van het voorkomen van 
aneurysma' s in jetlesions, waarvan een fraai voorbeeld wordt 
beschreven, bleek het nodig nog een orienterend onderzoek te 
doen naar de druk op de wand op de plaats waar de straal uit 
de stenose de wand treft. Eveneens was het nodig, door mid
del van modelproeven, een quantitatief inzicht te verkrijgen in 
het cavitatie effect, dat als oorzaak van beschadiging van de 
wand werd genoemd. 

Waar ook aangeboren afwijkingen van de wand van de Art. 
pulmonalis als oorzaak van de poststenotische dilatatie van 
dit vat zijn aangewezen, werd de embryologie van dit gebied 
vrij uJ.tvoerig besproken. 

HOOFDSTUK IV handelt over de paradoxaal aandoende ver
sterkte pulsaties van de gedilateerde Art. pulmonalis bij een 
pulmonaalstenose. De pulsaties van dit vat zijn vaak ook 
versterkt als er alleen maar een dilatatie is, met of zonder 
vergrote volumesnelheid van het bloed. Met behulp van de ge
gevens die bij onze experimenten zijn verkregen, kan er een 
verklaring voor worden gegeven. 

Verder worden in dit hoofdstuk nog enige hartcatheterisatie 
curven besproken die met het oog op onze onderzoekingen van 
belang zijn. 
CONCLUSIES. 

De belangrijkste conclusies die werden getrokken waren: 
1 .  Zowel qualitatief als quantitatief mogen de door ons in vi

tro gevonden verschijnselen m vivo aanwezig worden ge
acht. 

2 .  De perifere weerstand en het niveau van de gemiddelde 
druk hebben geen invloed op de drukgradient over een ste
nose en de grootte van het Bernoulli-effect achter de ste
nose. 
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3. De weerstand van een stenose wordt groter als de dia-
meter wordt verkleind en/ of als de volumesnelheid van de 

doorstromingsvloeistof wordt vergroot. He t Bernoulli- effect 
wordt onder deze omstandigheden sterker. Vergroting van de 
diameter en/ of verlaging van de volumesnelheid veroorzaakt 
een verlaging van de drukgradient over de stenose en afname 
van het Bernoulli- effect. 
4. De weerstand die stromende vloeistof van diaphragma-

achtige stenoses ondervindt is groter dan die van stenoses 
w�rvan de lengte ongeveer gelijk is aan de diameter. Het 
drukverlies ontstaat niet  alleen ter hoogte van, maar ook over 
een kort traject voorbij de stenose. 
5 .  De weerstand van stenoses met een diame ter kleiner dan 

10 mm wordt bij toenemende volumesnelheden zó snel 
groter, dat hier de minimaal toelaatbare doorsnede moe t 
liggen.  Dit is in treffende overeenstemming me t de klinische 
ervaringen van GLOVER. 
6 .  He t Bernoulli- effect veroorzaakt normaal al een zekere 

drukgradient tussen de hartkamers en de grote vaten. 
Onder omstandigheden van vergrote output van het hart of 
van één der ventrikels kan deze gradient zó groot worden, dat 
een stenose wordt gesuggereerd. Een zeer be trouwbare out
put-bepaling en een markant drukverschil (minstens 20 mm 
Hg) zijn nodig om een stenose te mogen aannemen. 
7 . Als gevolg van he t Bernoulli- effect kunnen achter stenoses 

paradoxale pulserende bewegingen van een bloedvat voor
komen. 
8. Behalve bij lage en hoge minutenvolumina geven de for

mules van GORLIN en GORLIN een vrij goede benadering 
van he t oppervlak van stenoses. 
9. Bij hartafwijkingen waarbij behalve een stenose nog een 

polyglobulie bestaat, hoeft bestrijding van de polyglobulie 
geen verbetering van de haemodynamische omstandighe
den te geven. 
10 . Het is nie t bewezen, integendeel, dat trillingen he t elas-

tineskelet van de vaatwand beschadigen .  De wand van de 
normale Art. pulmonalis heeft nl. in he t gebied van de stam 
een onregelmatige en gefragmenteerde bouw van he t elastine
skelet, zodat uit dergelijke afwijkingen, die gevonden worden 
bij gedilateerde longslagaders, geen conclusies mogen worden 
getrokken. In een aortaw2.nd die zeker jaren lang heftig in 
trilling moe t zijn geweest vonden we een zeer regelmatige 
(normale) structuur van het elastine skele t. 
1 1 . De verhoogde laterale druk vlak achter een stenose 

waaraan volgens HOLMAN in hoofdzaak de oorzaak van de 
poststenotische dilatatie moest worden toegeschreven, blijkt 
slechts een zeer kortdurend verschijnsel te zijn, waaraan geen 
betekenis mag worden toegekend. 
1 2 .  Poststenotische dilataties zijn naar onze mening een ge-
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volg van inactiviteitsatrophie van een gepraedisponeerde vaat
wand . Daarnaast kunnen trophische stoornissen, als gevolg 
van abnormale pulserende bewegingen van he t vat, die de 
bloedvoorziening van de wanden storen, ook nog een rol spe
len. 
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SUMMARY.  

In this the sis in vitro experiments are reported which deal 
with hemodynamic aspects of stenose s .  

From a review of the ayailable litterature it appears that 
only a few workers have tried a more or  less  exact approach 
to this problem. The majority of authors restrict themselves 
to speculations .  

CHAPTER I give s a review of the partly theoretica!, partly 
empiricalhydrodynamic s .  In a fluid flowing through pipe lines 
we can distinguish two states, laminary and turbulent flow. 
The first state changes into the second one when the number 
of Reynolds is exceeded . In a turbulent flow eddies may be 
formed, especially at the edges,  while the centra! flow may 
be predominantly laminar .  When the diameter  of a pipe line 
changes ,  the occurrence of turbulence is determined by other 
factors . Within the physiological limits of the velocity of flow 
turbulence is avoided when the boundary deflection is smaller 
than 6 0 .  

Friction of a flowing liquid in a certain section of a pipe 
line with constant diameter causes losse s  of energy, which 
are proportional to the loss of lateral pressure over this 
section . 

The Bernoulli-law is valid in the ideal case when losses 
due to friction may be neglected . This principle applie s to 
the variations of the statie (lateral) pressure, when the dia
meter of the tube change s .  From this law we have de rived a 
formula which allows us to estimate the changes of the lateral 
pressures in the neighbourhood of the stenosis . Apart from the 
Bei·noulli effect these changes of the lateral pressure are in
fluenced by frictional los ses  and the contraction of the stream 
lines just behind the stenosis . 

When a cardiac catheter is used for the determination of 
the pressure in a flowing liquid one may find a number of 
possibilities .  If the catheter is moved in the direction of the 
flow. suction may occur near the tip of the catheter .  

This suction, which we  called the Siphon-effect i s  there 
fore superimposed upon the Bernoulli-effect . Because of this 
Bernoulli-effect a systolic gradient must be found between for 
example the right ventricle and the pulmonary artery, for in 
the ventricle the pressure is determined usually when there is 
little or no flow, while in the large vessels the measurements 
necessarily have to be performed in the stream. Especially 
in cases with a rapid stream in the pulmonary artery this 
''normal gradiënt " may become rather high. 

With intermittent flow in elastic systems the "Windkessel 1 1  

phenomena play an important role . 
In the experiments we substituted glycerin solutions for 

blood . In a theoretica! discussion of the viscosity of fluids 
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it is shown that there are no objections against this procedure. 
The SECOND CHAPTER begins with a dese!ription of the appa

ratus which we used in our experiments. 
We used metal and rubber stenosis varying in shape and 

diameter. With these stenoses we investigated how the re
sistance and the Bernoulli effect of a stenosis depend on the 
volume-velocity, the viscosity of the fluid, the perüeral 
resistance and the mean pressure in the system under cir
cumstances of constant or intermittent flow. 

First we perfused rigid systems, with düferent stenoses 
with a constant or intermittent flow. Subsequently elastic tubes 
were used. Because rubber tubes are not suitable for reliable 
measurements of the lateral pressure we used freshly excised 
thoracic aortas of young cattle. The intercostal arteries were 
canulated and connected to a manometer in order to measure 
the pressures on the wall in such a vessel. The thoracic 
aorta - in situ - of a large dog was connected to an experi
mental stenosis . Again the lateral pressures were registered 
in the intercostal arteries. In this way we obtained a natura! 
elastic system. The pressure curves in this dog were similar 
to those obtained in our in vitro experiment al elastic systems . 

We registered the pressures in the lumen by means of a 
(Lehmann nr. 8) cardiac catheter with the opening at the tip . 
The pressures in the lumen were compared with the pres
sures on the wall at about the same distancè from the ste
nosis . All pressures recorded under circumstances of inter
mittent flow were compared with the pressures found with 
constant flow, and the same volume velocity. 

The influence of viscosity on the resistance of the stenosis 
and on the Bernoulli effect was investigated with water, a 2 5  
percent and a 42 percent solution of glycerin in water. Some 
interesting phenomena were observed, caused by the consis
tency of the fluid on the one side and the suppression of the 
formation of eddies on the other side. 

We recorded simultaneously the pressure on the wall and 
the pressure in the lumen at two cm. bebind the stenoses as 
a function of the flow in a rigid system. Three of the curves 
we obtained in this way are reported here. An analysis of 
these curves showed some interesting points with respect to 
the effects of inertia of the fluid and the movements of the 
fluid during a contraction of the heart . 

In the discussion we made a qualitative and a quantitative 
analysis of the results of the investigations . The results 
were compared with clinical observations . 

On the basis of the formula proposed by Gorlin and Gorlin 
and the discussion by Wiggers of the resi,stance of stenosis 
we have extensively discussed the determination of thecardiac 
output and the velocity of flow derived from this . 

We have made up a diagram from which the relationship 
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between the gradient due to a stenosis and its diameter can be 
de rived for varying volume velocities . 

In CHAPTER III the different hypothesis about the origin of 
post - stenotic dilatation s are reviewed . These opinions can be 
clas sified into two groups . According to the first point of view 
the dilatation is a mechanica! effect of the steno sis . The 
second theory conside rs changes in the vascular wall to be 
of primary importance . 

The significance of mechanica! facto rs was subj ected to a 
critica! study on the basis of our experimental data and of the 
histological study of the wall of arteries with or without po st 
stenotic dilatations .  

Because of the occurrence o f  aneurysmata in jet lesions of 
which a caracteristic example is described, it was necessary 
to determine the order of the magnitude of the pressure on the 
wall at the site of impact of the j et .  

We also had t o  inve stigate by model experiments in a quan 
titative manner the cavitation effect , which has been suggested 
as the cause of post -stenotic dilation . 

Because congenital malformations of the pulmonary artery 
wall were conside red to be the cause of post - stenotic dilatation 
of this ves sel, the embryology of this area was reviewed. 

CHAPTER IV deals with the augmented pulsation s of the dilated 
pulmonary artery in cases of post - stenotic dilatation . These 
augmented pulsation s seem to be paradoxical. The pulsations 
of this ves sel are also augmented when there is only a dila
tation with or without an increased cardiac output. On the basis 
of our expe rimental data we we re able to give an explanation 
of this phenomenon . 

This chapter also discussed some data obtained by cardiac 
catheterisation which were important in view of our inves
tigations . 

CONCLUSIONS: 

The most important conclusions are : 
1 .  The phenomena found by us in vitro also exist in vivo in a 
qualitative as well as in a quantitative manner. 
2 .  The peripheral resistance and the mean pressure do not 
affect the pressure gradient of a stenosis and the magnitude of 
the Be rnoulli eff eet . 
3 .  The resistance of a stenosis increases with a decrease of 
the diameter and an increase of the volume velocity. The 
Be rnoulli effect becomes more marked under these circum
stances . Increase of the diamete r of the stenosis or decrease 
of the flow cause a decrease of the gradient and a decrease 
of the Bernoulli-effect . 
4 .  The resistance which a flowing fluid encounters in a dia
phragm-like stenosis is higher than the resistance due to a 
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stenosis with a length about equal to the diameter: the pres
sure decreases not only at the site of the stenosis but also 
over a short distance beyond the steno sis .  
5 .  With an increasing volu.me velocity the redstance of a ste
nosis with a diameter less than 10 mm increases so much that 
this must be a cri tic al size. This is in striking agreement 
with the clinical experience of Glover. 
6 .  Under normal circumstances the Bernoulli effect causes a 
pressure gradient between the ventricles and the great ves
sels . An increased output of the heart or one of the ventricles 
may result in an elevation of the gradient so that this suggests 
the pre sence of a stenosis. 

We may accept the existence of a stenosis only when we 
have a reliable determination of the cardiac output and when 
there is a marked fall in pressure (at least 20 mm Hg) . 
7 .  One may find paradoxical pulsations of a bloodvessel past 
a stenosis due to the Bernoulli-effect . 
8. The formula of Gorlin and Gorlin provides a fairly close 
approximation of the diameter of a stenosis if the cardiac 
output is not excessively high or low . 
9 .  In c ardiac anomalies :in which a stenosis is associated with 
polycythemia the correction of the polycythemia does not ne
cessarily improve the hemodynamics .  
1 0 .  It has not been demonstrated, on the contrary, that vi
brations of the wall .of a vessel result :in damage of the elas
tic supporting tissue . In the region of the trunk, the wall of a 
normal pulmonary artery has an irregular and fragmentated 
elastic tissue skeleton, therefore one cannot attach signifi
c ance to such an appearance as a cause of a dilatation of this 
artery. In the wall of an aorta which must have been vibrating 
during many years, we found a very regular structure of the 
elastic fibres. 
1 1 .  The :increased lateral pressure immediately beyond a ste
nosis, which according to Holman, is the ma:in cause of the 
post -stenotic dilatation, is apparently of very short duration 
and not significant . 
12 .  We believe that post-stenotic dilatation is caused by 
atrophy due to :inactivity of a predisposed vascular wall. In 
addition to this factor, a significant role may be played by 
trophic disturbances due to an impared blood supply of the 
vessel wall caused by the abnormal pulsations . 
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paragrafen constateerden ook in situ zo duidelijk voorkomen , 
werd het grootste deel van de grote circulatie van een hond 
doorstroomd met water. Daartoe werd een stenose, gelijk 
aan die welke we gebruikten bij de kalver-aorta 's .  in de aorta 
descendens gebracht , vlak onder de afgang van de linker Art . 
subclavia. Hierbij moesten dus kop en voorpoten worden uit
gesloten , maar dit leek ons niet een onoverkomelijk bezwaar. 
Ook hier werden de Artt . intercostales gebruikt om de druk 
te registreren . Alle organen en vaten werden zo veelmogelijk 
in situ gelaten . In fig . 2 9  zijn de geregistreerde drukschom-
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Fig. 29 . Laterale drukken achter een experimentele stenose in de thoracale aorta in situ 
van een hond . Pulserende stroom ,  78 /min . Inwendige diameter van de aorta 1 5  
mm. '1 :  diameter van d e  stenose ,- op 2 cm , - - - op 11 cm voorbij d e  stenose . 

melingen weergegeven . Ook hier blijkt de druk op 1 1  cm voor
bij de stenose sneller te stijgen dan vlak achter de stenose en 
ook met het nauwer worden van de stenose het systolisch druk
verschil tussen de twee meetpunten toe te nemen. Bij de ste
no se van 3 ,  5 mm was ook hier de systolische top op 2 cm 
achter de stenose verdwenen en restte alleen nog maar de di
crote top . De curven die in fig. 28 zijn getoond, stemmen dus 
zeer goed overeen met deze curven. Bij de proeven in vitro 
zijn dus normale haemodynamische effecten van de stenoses 
weergegeven en geen kunstproducten . 

§ C .  DISCUSSIE. 

De in het voorafgaande beschreven experimenten in vitro 
hebben ons niet alleen een indruk gegeven van de qualiteit van 
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het haemodynamisch gebeuren bij vernauwingen in stroom
buizen , doch ook gegevens verschaft omtrent de quantiteit 
daarvan . 

De proeven zijn zodanig opgezet , dat deze zowel qua vorm 
als qua functie vergelijkbaar zouden zijn met omstandigheden 
in vivo .  

1 . Qualitatieve analyse van de opgemerkte verschijnselen. 

a. Bij constante stroom. 
Het is gebleken dat de haemodynamische verschijnselen 

bij stenoses zijn terug te voeren op een tweetal grondprinci
pes,  nl .  het verlies aan energie van de stromende vloeistof 
door wrijvingsweerstand van de stenose en vlak achter de 
stenose het Bernoulli-effect .  Hoe deze twee factoren samen 
het beeld beheersen en welk aandeel elk afzonderlijk in de 
verschijnselen heeft is het best aan te tonen door uit te gaan 
van het ideale geval, waarbij een laminaire stroming zonder 
traagheidsverschijn selen en zonder wrijvingsweerstand wordt 
verondersteld . (fig . 4A ) . 

Als de stenose centraal is aangebracht in een starre buis 
met overal gelijke diameter, dan is de stroom aan weerszijden 
van de stenose identiek . Alleen ter hoogte van de stenose 
waar de stroomlijnen worden samengedrongen op een kleiner 
vlak en de stroomsnelheid dientengevolge vergroot is ,  treffen 
we een verandering in de stroom aan.  Volgens de Wet van. 
Bernoulli (7) is ter hoogte van de vernauwing de statische 
druk (= laterale druk, te meten als druk op de wand) verlaagd, 
doordat een deel van deze druk aldaar tijdelijk is omgezet in 
snelheid (kinetische druk) van de stroom. Dit verschijnsel, 
het Bernoulli-effect genaamd, troffen wij steeds aan. Het is 
ook bekend in de kliniek bij de zgn . terugtrekcurven bij pul
monaalstenoses . 

Als we nu rekening gaan houden met de wrijving en traag
heid, dan zal de statische druk voor de stenose moeten stij 
gen om dezelfde volumesnelheid in stand t e  houden . De vloei
stof komt als een straal uit de stenose te voorschijn . Door de 
traagheid van de vloeistof blijft deze straalnog over enige af
stand in stand.  Wij hebben geconstateerd dat dit bij onze 
proeven tot op maximaal 10 cm voorbij de stenose het ge
val was . Op deze plaats was de straal altijd weer zoveel uit 
elkaar gegaan, dat het hele lumen van de buis weer met 
stroomlijnen was gevuld. Op dit punt was de stroomsnelheid 
dus weer even groot als voor de stenose.  De stenose berok
kent de vloeistof stroom energieverlies,  maar ook op het tra
ject waarover de straal zich door een relatief stilstaande 
vloeistofmassa moet bewegen , wordt nog een niet onaanzien
lijke hoeveelheid energie verspeeld . Toch krijgt de vloeistof 
uiteindelijk weer dezelfde snelheid als v66r de stenose.  Het 
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energieverlies moet dus geheel ten koste gaan van de stati
sche druk . Dit heeft tot gevolg dat een verschil ontstaat tus
sen de statische druk voor en achter de  stenose, kortweg 
"gradient " genoemd . Hoe groter de volumesnelheid, hoe 
groter ook deze gradient, niet alleen doordat de druk voor de 
stenose groter moet worden om de grotere hoeveelheid vloei
stof door de stenose te persen, maar ook doordat de wrij 
vingsweerstand in en vlak achter de stenose toeneemt bij ver
groting van de volumesnelheid. Hetzelfde effect heeft het ver
kleinen van de diameter van de stenose . Omgekeerd kan de 
volumesnelheid zo laag gemaakt worden dat het drukverval bij 
de stenose onbetekenend wordt, hetzelfde is het geval als de 
diameter van de stenose groter wordt . 

De druk die voor de stenose optreedt , heeft ons een limiet 
gesteld . Het hart is wel in staat om een tijdlang een hoge 
systolische druk op te brengen, doch hieraan zijn gren zen .  
GWVER ( 1 9 5 8) geeft op, dat de hoogste druk die zou zijn ge
meten in een hartholte 400 mm Hg zou zijn geweest in de Lin
ker ventrikel bij een aortastenose. (directe punctie) . Bij on2;e 
metingen zijn drukken bereikt tot 6 00 mm Hg . Dit is dus ruim 
boven de in vivo gevonden maximale waarde . 

Aan de andere kant wordt de grens bepaald doo r  het mini
male minutenvolume waarbij een patiënt nog in leven k an  
blijven . Wij hebben gemeend, dat d e  extremen binnen ons 
meetgebied moesten vallen, vandaar dat we enerzijds tot 
600  mm Hg zijn gegaan en aan de andere kant de volumesnel
heden dicht tot O hebben laten naderen . Bij enige diagrammen 
werd als laagste volumesnelheid 1 50 ml/sec gekozen; echter 
min of meer willekeurig . 

Het Bernoulli-effect uit zich in locale verlaging van de 
statische druk . Het is dus nodig een punt te kiezen ten op
zichte waarvan deze drukverlaging wordt gemeten . In het 
ideale geval zou het er niet toe doen of dit punt voor of achter 
de stenose was gelegen, maar in de werkelijkheid is dit niet 
het geval . De druk voor de stenose is verhoogd en de uitein
delijke hoogste druk op de wand achter de stenose is verlaagd 
.ten opzichte van de ideale toestand . We hebben het punt achter 
de stenose genomen, waar de hoogste laterale druk op de wand 
heerste, dus op ongeveer 1 0  cm achter de stenose. Doo r  de 
volumecontractie van de straal wordt de hoogste stroom
snelheid even voorbij de stenose bereikt . Wij vonden dit punt 
op ongeveer 2 cm achter de stenose. Hier is het Be-rnoulli
effect dus ook het sterkst, dus op een plaats waar de stenose 
al gepasseerd is . Het is dus juister de verlaging van de la
terale druk te meten ten opzichte van de druk op 1 0  cm achter 
de stenose, dan ten opzichte van de druk voor de stenose; 
doch de aldus door ons bepaalde drukverlaging is te klein, 
daar ook over het traject van de stenose tot 1 0  cm verderop 
nog vrij veel energie verloren gaat . De door ons gemeten ver-
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laging is voor enige stenoses bij ve rschillende volume snel
heden uitge zet in het onde rste deel van fig . 1 5 .  In de ze figuur 
zijn ook de bijbehorende berekende waarden volgens form . (7)  
aangegeven . Hie ruit blijkt duidelijk het verschil . Het Bernoul
li-effect wordt sterker bij toenemende volume snelheid en bij 
afnemende diameter van de stenose . De pe rifere wee rstand 
bleek op de bovengenoemde ve-rschijnselen geen invloed uit 
te oefenen . Ve rgroting of ve rkleining van de perife re wee r 
stand doet alleen het druknive au waarop zich d e  verschijnselen 
voor doen, omhoog re spectievelijk omlaag gaan . Daar zowe l 
de gradient als de drukverlaging door het Bernoulli-effect 
drukverschillen zijn, blijven de ze onve randerd .  Relatief 
echter wordt bijv.  het Bernoulli- effect vee l  geringe r als het 
druknive au hoog is . Nemen we een voorbee ld uit de kliniek : 
het Bernoulli-effect is bij een pulmonaalstenose relatief veel 
sterker dan bij een aortastenose van dezelfde diameter bij 
gelijk hartminutenvolume . 

In de mee ste gevallen in de kliniek gaat het om ve rnauwing 
van kleppen tussen de hartholten en de grote vaten . Hierbij 
doet zich e en verschil voo r tus sen onze drukmetingen en die 
bij de hartcatheterisatie . Wij bepaalden nl. de drukgradient 
tussen plaatsen voor en achter de stenose ,  waar de stroom
snelheden gelijk waren . Bij de hartcathete risatie ligt de punt 
van de cathete r  bij de bepaling van de druk in de ventrikels 
mee stal e rgens tus sen de t rabekels,  dus op e en plaats waar 
geen stroom is . De daar geregistreerde d ruk is dus vrij we l  
d e  zuive re statische d ruk . Deze wo rdt d an  vergeleken met d e  
statische d ruk die wordt ge registreerd in d e  grote vaten, 
waar wel stroming is . Volgens de wet van Bernoulli is daar 
ter plaatse de statische druk verlaagd, omdat een deel van de 
ene rgie , die in de ventrikel vrij we l  geheel als statische ener 
gie , dus als d ruk aanwe zig is , wordt omge zet in kinetische 
energie . Daardoor moet,  ook zonder stenose , een gradient 
be staan tus sen de druk in de hartkame rs en de d ruk in de 
grote vaten, e en gradient ten gevolge van het versnellen van 
de vloeistof, onafhankelijk van de gradient die  een gevolg is  
van de wee rstand over het traj ect . Ook bij con st ante stroom
snelheid is er een gradient die te be rekenen is uit het Ber
noulli-effect . Bij de hartcathete risatie zou dus een grote re 
gradient moeten worden gevonden dan bij onze metingen, bij 
ove rigens dezelfde stenose en volume snelheid " We zouden het 
verschil in d ruk dat ook zonde r stenose be staat tus sen ven 
trikels en grote vaten de ' no rmale gradient " willen noemen . 

Naarmate de output van het hart groter is ,  zal ook deze 
normale gradient grote r zijn . Een bekend voo rbeeld hiervan 
is de gradiënt die vaak tussen Rechte r  kamer en de stam van de 
Art . pulmonalis wordt gevonden,  in gevallen van grote Links 
Rechts shunts stroomopwaarts v an  d e  hartkamers , bijv . bij 
Atrium- septum defecten . De in onze gevallen van atrium- sep-
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tum defecten gevonden gradiënten varieerden meest van 5 tot 
1 5  mm Hg, met een gemiddelde van 1 0  mm Hg, maar er waren 
een paar gevallen met aanzienlijk hoger drukverschil, nl. 
één van 30 mm Hg en één van 25 mm Hg . Deze gradiënten 
suggereren pulmonaalstenoses .  TSAKIRIS c s .  ( 1 959 )  geven op 
dat deze gradiënt maximaal 1 5  mm Hg zou zijn . KJELLBERG 
c s hebben nog wel hogere waarden gevonden , doch stellen 
als gren s een gradiënt van 2 0  mm Hg . Weliswaar is in deze 
gevallen de stam van de art . pulmonalis wijd ten opzichte van 
het ostium en hebben de geruisen zowel auscultatoir als phono
cardiografisch het k arakter van een "stenose geruis ", toch mag 
niet van een stenose worden gesproken, aangezien bij zelfs 
zeer grote volumesnelheden deze ostia geen weerstand van be
tekenis gaan opleveren . (vgl . fig . 1 6 ) .  Het Bernoulli-effect is 
dus debet aan deze gradiënt , met nog enige accentuering door 
aanzuigende effecten bij de catheterpunt in de snelle stroom in 
de stam van de art . pulmonalis .  

CHISHOLM (1937 )  verklaarde het ontstaan van het gerui� 
door aan te nemen dat bij het grote slagvolume van de Rechter 
kamer de klepring strak gespannen zou worden in een driehoek 
met de fibreuze noduli, die gelegen zijn aan de base s van de 
klepranden, als hoekpunten (trigonoidatie) . BEDFORD ( 1941 ) 
en BLOUNT ( 1 9 54) spreken van een relatieve stenose van het 
ostium pulmonale . Van een stenose in de zin van een plaats 
van pathologisch verhoogde weerstand hoeft dus geen sprake 
te zijn, zodat de naam "relatieve stenose " misleidend is.  

TAUSSIG ( 1 947) en KJELLBERG c . s .  ( 1 954) brachten de 
mogelijkheid naar voren,  dat bij het ostium pulmonale het 
Reynoldsgetal sterk zou worden overschreden, zodat de 
stroom turbulent gaat worden en geruisen ontstaan. Deze 
opvatting komt dus overeen met de onze . Er ont staan ook 
zonder stenose wervelingen en ge ruisen bij de stroomsnel
heden die in het ostium pulmonale en de stam van de Art . 
pulmonalis optreden bij intracardiale Links-Rechts shunts .  
Deze geruisen kunnen dus geheel worden vergeleken met de 
vaatgeruisen die bij een isthmusstenose optreden in de colla
teralen, waarin de stroomsnelheden abnormaal groot zijn, zo
d at het Reynoldsgetal wordt overschreden . 

Wanneer in de Rechter ventrikel bij hartcatheterisatie een 
hoge druk wordt gevonden, terwijl het niet gelukt de art . pul
monalis te bereiken, dan mag alleen uit de verhoogde druk 
in de Rechter ventrikel nog niet worden geconcludeerd dat er 
een klepstenose is, want ook meer distaal gelegen weerstanden 
kunnen deze drukverhoging hebben veroorzaakt . Een bij her
haling gevonden drukve rval op een·bepaalde plaats moet als eis 
voor het aannemen van een stenose worden gesteld ,  met dien 
ve rstande , dat dit drukverschil minstens 2 0  mm Hg moet zijn . 
Voor de beoordeling van het drukverval is kennis van het mi
nutenvolume onontbeerlijk . 
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De trillingen van de wand van het vat achter de stenose 
worden dus opgewekt en onderhouden door wervelingen van de 
vloeistof die ook zonder stenose bij grote stroomsnelheden 
ontstaan . Het verschijnsel van Korottkoff , dat ook wel is aan
gewezen als de bron van de trillingen van de wand , is in vivo 
waarschijnlijk niet aanwezig, daar hierbij de vaten als het 
ware moeten "wapperen ", iet s wat ons niet wel mogelijk 
lijkt, gezien de wij ze waarop ook de grotere vaten in het 
lichaam ingebed en bevestigd liggen . De amplitudo van de 
trillingen moet daardoor klein blijven .  

In de kliniek i s  men gewend de stenoses t e  beoordelen al 
naar het berekende oppervlak of ze te clas sificeren naar de 
druk die er voor optreedt ; dit laat ste al of niet samen met de 
druk er achter, dus de gradient We hebben ons de vraag ge
steld of de vorm van de stenose op de genoemde beoorde
lingsfactoren nog invloed uitoefent . Het verschil dat wordt 
gevonden tussen de druk voor de stenose en de druk voorbij 
de invloeds sfeer van de stenose in het vat er achter, is een 
gevolg van energieverlies. Deze energie is niet alleen ge
bruikt voor het overwinnen van de weerstand van de stenose 
zelf, maar ook voo r het vormen van wervelingen en het in 
trilling brengen van de wand van het vat . Bij een valvulaire 
stenose wordt een niet onaanzienlijk deel van de aanwezige 
energie gebruikt voor het overwinnen van de wrijvingsweer
stand die de "j et stroom " ontmoet op zijn weg door de relatief 
stilstaande vloeistof achter de stenose. Als deze laatste 
factor zou uitvallen, dan zou er aanzienlijk minder energie
verlies plaats vinden . Bij een geleidelijk ( "trompetvormig ") 
wijder wordende stenose kan de stroom min of meer gelijk 
op divergeren (fig. 2 ) . ROBICSEK ( 1 9 55)  vergeleek het ener
gieve riies dat optrad bij valvulaire, abrupt eindigende ste
nos e s  en bij stenoses van het infundibulaire type . Hij vond, af
hankelijk van de wijkingshoek /3 (fig . 2 )  bij de infundibulaire 
vorm geringer energieverlies .  Bij v .  als /3 8° was , dan was het 
energieverlies bij de valvulaire vorm 1 0  x zo groot als bij de 
infundibulaire vorm. Door ons is geen onderzoek gedaan naar 
de invloed van deze wijkingshoeken . Wel vonden wij verschillen 
tus sen de weerstanden die de stromende vloeistof ondervond 
van een "valvulaire " stenose en een stenose met enige lengte 
(0,  5 cm - 1 cm lang) . Deze langere stenoses zouden kunnen 
worden vergeleken met sterk verdikte klepranden zoals die 
bijv .  bij ao rtasteno se worden gevonden . De weerstand die bij 
de langere steno�es werd gevonden bleek geringer te zijn dan 
die welk<: door het diaphragma (met dezelfde diameter) werd 
veroorzaakt . Al deze stenoses hadden een hoek /3 van 90°. 
Blijkbaa ::.' is dus de wijkingshoek niet de enige factor die 
van invlo�d is op de weerstand die de stroom "achter " de 
stenose nog ondervindt , maar speelt ook de demping van 
wc .:'vels tegen de wand van het stenotische kanaaltje een rol 



( blz .  3 5  ) . 1.. )ok k an de f...tctor van de volumeco1ü r n.ctie rn het 
spel zijn , die bij l angere st Pnose s minder u i.rgesproken is . 
De stroomsnelheden m de st raal zijn daardoor minde r groot , 
waardoor ook minder wrijvrngsverlie zen Zek e r  is echter, dat 
achter een valvulaire stenose nog e en n iet  onbelangrijk ener
gieverlies optreedt . Dit energieverlies is des te geringer,  
naarmate er minder wervelingen optreden , dus als deze 
worden gedempt op de een of andere manier,  hetzij door oor
zaken gelegen in de vorm van het stroombed_, het z ij door ei
genschappen van de vloeistof zelf (viscositeit) . 

De tot dusver genoemde verschijn selen hangen alle samen 
met het stromen van vloeistof uit een nauw in een veel wijder 
vat . Ze blijken dus alle zonder meer in qualitatieve zin ook in 
vivo voo r te komen . 

Naast de genoemde algemene verschijnselen hebben we ook 
onderzocht , welke rol de viscositeit van de vloeistof speelt . 
Daar VAN DEN BERG en medewerkers ( 1 9 5 7) reeds met lucht 
dezelfde verschijnselen hadden geconstateerd als hier met 
water zijn aangetoond, lag het voor de hand dat er tus sen 
water en bloed slechts een gradueel verschil moest worden 
gevonden . Vloeistof met een grotere viscositeit passeert doo r 
zijn "taaiheid " moeilijker een stenose. Wervelingen wo.rden 
echter ook meer gedempt . Dit maakt dat bij een onderzoek als 
het onze, zekere onverwachte uitkomsten niet konden uit 
blijven . Binnen physiologische grenzen bleken de verhou
dingen qua weerstand, die door een stenose werd veroor
zaakt , voor vloeistoffen met een viscositeit in de orde van 
grootte van die van bloed gunstig ten opzichte van water te 
liggen . Volgen s fig . 12 ondervinden de beide glycerine oplos
singen ongeveer gelijke weerstand van n auwe stenoses ( 7 ,  8 
en 9 mm) bij volumesnelheden beneden 3 0 0  ml/ sec . Omge
keerd kunnen we zeggen dat de optredende volumesnelheden 
voor beid€ vloeistoffen ongeveer gelijk zullen zijn als de druk 
voor de stenose niet boven 2 5 0  mm Hg komt . Hieruit mag 
bijv� worden geconcludeerd dat bij patienten die n aast een pul
monaalstenose, hetzij valvulair, hetzij infundibulair, ook nog 
een polyglobulie hebben , de haemodynamische omstandigheden 
zeker n iet gunstiger worden door maatregelen als venasectie, 
die ten doel hebben de viscositeit van het bloed te verminde
ren . Zoals reeds werd opgemerkt, hadden wij onverwachte 
uitkomsten bij de bepaling van de weerstand die de verschil
lende vloeistoffen door een stenose ondervonden . COULTER 
en PAP PENHEIMER (1 949)  hadden ook deze ervaring . Zij 
weten deze onregelmatigheden aan verschil in temperatuur 
van het gebruikte bloed (zij werkten met runderbloed) ,  
waardoor de viscositeit niet onbelangrijk zou veranderen . Zo 
vonden zij dat bij bepaalde Reynoldsgetallen de weerstand van 
koud bloed geringer was dan van warm bloed . Evenzo kon bij 
hoge haematocrietwaarden de weerstand soms geringer zijn 
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dan bij lage. Deze resultaten stemmen overeen met die welke 
wij vonden bij het vergroten van de viscositeit . 

Mogen binnen (ruime) physiologische grenzen de "taaiheid " 
van visceuze vloeistoffen en de werveldempende eigenschap
pen, door hun tegengestelde invloeq. op de weerstand, elkaar 
nagenoeg opheffen, onder bepaalde omstandigheden is dit niet 
het geval . In fig . 20 kruisen de lijnen van de beide glycerine 
oplo ssingen elkaar, als gevolg van het feit dat bij wijdere 
stenoses de "ta;aiheid " overheerst, terwij l bij nauwere het 
meer gedempt zijn van de wervelingen bij grotere viscositeit 
een belangrijke rol gaat spelen . 

Bij afname van de diameter van de stenose blijkt dan ook 
dat de relatieve toename van de weerstand bij vloeistoffen met 
grote viscositeit geringer is dan bij vloeistoffen die minder 
visceus zijn . 

Al onze proeven zijn genomen met rechte buizen en de af
gebeelde diagrammen zijn verkregen met stenoses die een 

· centrale opening hebben . In vivo zullen we zelden met derge
lijke toestanden te maken hebben . Is de opening dan niet min 
of meer excentrisch geplaatst, dan is wel door een bocht in 
het vat (Art . pulmonalis of aorta ascendens) de straal naar 
de wand gericht . Wij hebben daarom ook enige oriënterende 
metingen verricht met een stenose waarin de opening excen
trisch geplaatst was . De verkregen uitkomsten staan vermeld 
op blz. 3 5  Samengevat kunnen we zeggen dat de verlaging 
van de laterale druk vlak achter de stenose als gevolg van het 
Bernoulli-effect minder sterk is d an bij een centrale opening, 
s_peciaal op die plaats waarnaar de stroom is gericht . Tegen
over deze plaats was de drukverlaging weliswaar meer uitge
sproken , doch ook daar was deze verlaging geringer dan bij 
centrale opening. Gezien de literatuurgegevens en de erva
ring�n van hartchirurgen, hadden we in de streek van de 
richting van de straal een verhoging van de laterale druk ver-

• wacht . Door de toegepaste methode kunnen we echter zeer 
wel een locale drukverhoging gemist hebben, nl . als deze ge
legen was voorbij ons vaste meetpunt, zod at we hem niet von
den. De grootte van de druk die op het trefpunt door de straal 
op de wand wordt uitgeoefend is afhankelijk van de hoek waar
onder de straal de wand treft en de stroomsnelheid in de 
straal. Hoe meer de hoek tot 9 0° nadert, hoe groter wordt de 
druk. Zowel een meer excentrische positie van de opening als 
de mate van kromming van het vat bepalen deze hoek . Daar
naast speelt het binnenoppervlak van het vat een rol .  Hoe 
ruwe r dit oppervlak van het vat, hoe meer kinetische druk 
wordt omgezet in wervelverliezen . Daar de straal op een ruw 
oppervlak meerdere vlakjes onder grotere hoek treft, is de 
druk op de wand op zo 'n ruwe plaats groter dan bij gladde 
wand . Het is bekend dat er op de plaats waar zo 'n straal bloed 
steeds de vaatwand treft een locale afwijking ontstaat, be-
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staande uit verdikking en rimpeling der intima, de "jetlesion " . 
Het verdere verloop van de straal na de botsing met de wand 
laat zich slechts gissen . Door de botsing is de spreiding 
hoogstwaarschijnlijk zodanig in de hand gewerkt, dat maar 
weinig meer over is van een afzonderlijke bW1del. De stroom 
vult dan snel weer het hele lumen van het vat op. De verhoogde 
druk is dus slechts gelocaliseerd in het gebiedje waar de 
straal de wand treft . In het boek van KJELLBERG en mede
werkers ( 1954) is een getekende figuur afgebeeld, waaruit 
blijkt dat deze schrijvers van opvatting zijn dat de straal na 
de botsing met de wand in een kolkende beweging geraakt . 
In een naar het middelpWlt toe gerichte spiraal zou het bloed 
zich in het poststenotische gedilateerde vat ophopen. Tegen 
het aannemen van zo 'n spiralende stroom zijn verschillende 
bezwaren aan te voeren . Als een vloeistof in een gebogen vat 
stroomt, dan wordt de stroom als het ware geleid door de 
wand . Eindigt het vat juist in de boog, dan gaat de stroom 
rechtlijnig door. Volgens KJE LLBERG c .  s. zou de straal 
echter in eenzelfde gebogen lijn voortgaan en zelfs tegen de 
hoofd-stroomrichting op bewegen . In de tweede plaats moet de 
vloeistofstroom die tenslotte in de as van de spiraal terecht 
komt, ergens blijven. Maar waar? 

b. Bij pulserende stroom. 
Het Bernoulli-effect treedt ook bij pulserende stroom op. 

Er zijn dan echter factoren werkzaam die de verlaging van de 
laterale druk verkleinen . We hebben deze verlaging van de 
laterale druk vlak achter de stenose immers gemeten ten op
zichte van de laterale druk op een plaats waar de invloed van 
het Bernoulli-effect juist niet meer merkbaar was, dus waar 
de laterale druk het hoogst was . Bij pulserende stroom moe
ten de wervelingen die bij constante stroom steeds aanwezig 
zijn, met elke pulsatie opnieuw ontwikkeld worden . Dit kost 
energie, hetgeen ten koste gaat van de laterale druk die voor
bij het gebied van het Bernoulli-effect heerst . Het bleek dat 
daardoor bij pulserende stroom in starre buiz.en slechts 50% 
van de drukverlaging die bij constante stroom optrad, werd 
gevonden. Als elastische buizen worden gebruikt , is de ver
laging nog eens 1 0% minder geworden . Dit werd toegeschreven 
aan extra energieverlies door het in trilling brengen en rek
ken van de wand . Hierbij dient echter te worden opgemerkt , 
dat deze percentages niet onomstotelijk vast staan, doch ge
vonden zijn bij een uiteraard gering aantal metingen. Zij kW1-
nen daarom slechts als richtlijn gelden. 

De windketelfunctie uit zich in het afvlakken van de systo
lische top en het in stand houden van enige diastolische druk . 
De hoogte en de plaats van de dicrote top worden door de 
WÏl.Ldketel bepaald . In extreme gevallen kan deze top hoger 
zijn dan de eigenlijke systolische top vlak achter de stenose 
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Hoe korter de windketel, hoe vroeger de dicrote top komt . 
Als nu ook de systolische top door het Bernoulli-effect vlak 
achter de stenose verlaagd is, dan zou een erg vroeg optre
dende dicrote top die hoger is dan de eigenlijke systolische 
top een laatsystolische uitslag kunnen suggereren . 

In een systeem zonder windketel moet op elk moment het
zelfde volume vloeistof het systeem verlaten als er  in komt . 
Bij enige perifere weerstand ontsta-at een evenwicht tussen 
de druk in het systeem en deze weerstand . Op elk moment is 
dan P = V. R, de systolische druk is dan byzonde r groot en de 
diastolische is 0. In deze formule is P = druk, V de volume
snelheid en R de weerstand . Door een windketel vervalt de 
noodzaak dat dezelfde hoeveelheid vloeistof als er in komt , 
het systeem ook momentaan moet verlaten, zodat de volume
snelheid meer wordt uitgesmeerd over de hele cycll!§, �aar
door de f_2rmule een ander aantjen krijgt , nl. P = V.  R. 
Hierin is P de gemiddelde druk, V de gemiddelde volume
snelheid . De maximale systolische druk wordt wat groter, de 
minimale diastolische druk wat lager dan P. De schomme
lingen zijn omgekeerd evenredig met de capaciteit van de 
windketel .  Op deze wijze worden sterke d rukschommelingen 
voorkomen . Bij pulserende stroom in elastische buizen 
(bloedvaten ! ) blijft het Bernoulli-effect dus bestaan, al wordt 
het door het oprekken van de wand tijdens de systole kleiner 
dan bij een starre wand . 

In vivo moet dus ook vlak achter een stenose een verlaging 
van de druk op de wand optreden tijdens de systole ten op
zichte van de laterale systolische druk die tegelijkertijd op 
een afstand van 1 0  cm achter de stenose optreedt . In de dia
stole , als er dus geen vloeistof door de stenose stroomt , is 
er ook geen verlaging van de laterale druk en zal de wand 
vlak achter de stenose dus oprekken . In die gevallen waar 
deze verlaging tijdens de systole zo sterk is (bij nauwe ste
nose en grote volumesnelheid) dat de druk op de wand daalt 
beneden de druk die er in de diastole op zou komen, zou vlak 
achter de stenose een paradoxale drukschommeling en - be
weging van de wand moeten kunnen optreden . Bij sommige 
gevallen van valvulaire pulmonaalstenose zijn de omstandig
heden hiervoor gunstig. Bij aortastenose is de systolische 
druk meestal zo hoog, dat de daling niet tot beneden de dia
stolische druk komt . En ook dan nog blijft er nog wel een 
positieve druk op de wand bestaan. Als de perifere wee rstand 
in de longen zeer klein is en de windketelcapaciteit van de 
stam en grote takken van de Art . pulmonalis groot, (sterke 
verwijding van de ze vaten en een slappe wand) dan zou zelfs 
de kans be staan dat de stam van de Art . pulmonalis vlak achter 
de stenose rond de jetstroom zou samenvallen bij geopende 
thorax .  In de kliniek be schikken we alleen over druk.gegevens 
die via een catheter zijn verkregen . Blijkens fig. 1 7, 1 8  en 1 9  
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is de druk die vlak achte r  de stenose aldus is opgenomen, 
lager dan de druk op de wand aldaar, zodat het niet geheel 
zeke r te voorspellen is of er inderdaad paradoxe bewegingen 
van de wand te verwachten zijn, als de thorax geopend wordt . 
We meenden e en kee r  paradoxe pulsatie s van de stam van de 
Art .pulmonalis gezien te hebben . Een poging om deze op e en film 
vast te leggen is technisch niet voldoende ge slaagd . Ook zagen 
we bij e en operatie van een valvulaire pulmonaalstenose (Prof . 
Dr. L. D .  Eer land) pulsatie s van de stam van de Art . pulmona
lis pas op 3 - 4 cm voorbij de plaats waar zich het o stium 
moe st bevinden, terwijl proximaal hie rvan geen pulsaties 
zichtbaar waren . Na de valvulotomie waren e r  pulsatie s ove r  
d e  hele lengte v an  het vat t e  zien . 

Als gevolg van de traagheid van vloeistof is de initiële uit 
slag van de drukcurve geregistreerd zowel  op de wand als 
met een catheter in het lumen vlak achte r  een stenose,  posi
tief (fig . 26, 2 7  en 2 9) . Volgens HOLMAN (1 954) zou vlak 
achte r  e en stenose bij pulserende stroom e en sterk verhoogde 
druk op de wand optreden in het begin van de systole . De door 
ons gevonden initiële positieve druk was nooit hoger dan de 
druk die tege lijkertijd op 1 0  cm voorbij de stenose we rd ge
vonden . Te rwijl de druk op de wand buiten het gebied waar het 
Bernoulli-effect optreedt blijft stijgen tijdens de systole , 
daalt daarentegen de laterale druk vlak achte r  de stenose . 
Enige invloed op de wijdte van het vat vlak achte r de stenose 
kan ons inziens niet aan dit vroeg- systolische topj e  worden 
toege schreven . 

Om onze re sultaten te kunnen ve rgelijken met gegeven s die 
in de kliniek met hartcatheterisatie zijn ve rkregen dienen 
enige voorzorgen in acht te worden genomen . Daar met de 
hartcatheter maar op één plaats tegelijk de druk in e en vat 
kan worden gemeten, zijn de tijdstippen van registratie ver
schillend . Mits deze tijdstippen niet te  ver uit elkaar liggen, 
zal de output geen verandering van betekenis hebben onder
gaan . Wel dient �r voo r te worden ge zorgd dat vergelijkbare 
cycli worden opgezocht en dat e r  tussen de plaatsen van me 
ting geen bloed via e en zijtak uit het vat is verdwenen, waar
door de volumesnelheid zou veranderen Derhalve dienen ook 
variaties in diamete r  van het vat langs het traject van meting 
relatief gering te zijn . De stam van de Arte ria Pulmonalis 
achte r  e en pulmonaalstenose is in dit opzicht dus geen ide aal 
geval wegens het frequent voorkomen van poststenotische di
lataties .  Daar echte r de pulmonaalstenos e  een bij uitstek ge 
schikt obj e ct is voor drukmetingen bij stenoses  via de hart
catheter, hebben we  e r  gen oegen mee moeten nemen voor 
o�ze vergelijkende beschouwingen . 

2 . Quantitatieve analyse. 

Naast de qualitatieve analyse van de verschijnselen bij 
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stenoses zijn ook de druk - vo1umesnelheidsrelaties door ons 
quantitatief vastgelegd. Tegenover onze metingen, welke 
zijn gedaan bij constante stroom, staan de gegevens uit de 
kliniek, welke zijn verkregen bij pulserende stroom. dus bij 
sterk wisselende volumesnelheden . Onze metingen zijn druk
volumesnelheids  verhoudingen , terwijl bij de hartcathete-ri
satie druk - tijd relaties worden geregistreerd. Wel beschik
ken we in de kliniek over een mogelijkheid tot bepaling van het 
hart-minuutvolume , volgens FICK. Daarbij wordt de formule 
gebruikt : 

Hartminutenvolume = A � v waarbij O de in een bepaald tijds
bestek opgenomen zuurstof is  en A en V re sp . de arteriële en 
de veneuze zuurstofverzadig-ing in vol . % De 02 capaciteit 
van het bloed wordt bepaald door het haemoglobinegehalte in 
gr . % te vermenigvuldigen met 1 ,  3 3 . Hiermee verkrijgt men 
dan �en,  weliswaar ruwe , waarde voor het minuutvolume. 
Het gemiddelde slagvolume kan dus ook worden berekend als 
de frequentie bekend is . Om een juiste vergelijking van onze 
gegeven s met de gegevens uit de kliniek te kunnen krijgen, is 
het echter nodig de bij de pulserende stroom optredende vo
lume snelheid te kennen . Blijkens onze proeven met pulserende 
stroom door een stenose,  waarbij de druk - volume snelheid 
relatie werd vastgelegd (zie fig .  271 , 11 en lil ) is, het -belang
rijk hoe de puls atie verloopt. Dit zal in vivo afhankelijk zijn 
van de wijze waarop het hart contraheert en hoe het slag
volume is . Men zou dit voor de curven in fig. 2 7 1 aldus kun 
nen voorstellen . Curve A is verkregen door een langzame 
hartcontractie met lage frequentie , waarbij een groot slag
volume wordt uitgedreven, bijv. bij een iets hypertrophische 
en be schadigde hartspier. Curve B ontstaat door een trage 
contractie van een slechte hart spier en klein slagvolume, bijv. 
bij gedilateerde kamer . Curve C zou dan het product zijn 
van een krachtige hartspier met iets frequente hartsactie en 
een normaal slagvolume. De volumesnelheden die hiermee 
zijn bereikt, zijn dus erg verschillend. 

Volgens WIGGERS ( 1952) duurt de hele periode van uit
drijving van het slagvolume O, 25 sec. of minder .  Twee derde 
van het slagvolume zou binnen 0, 1 sec. worden uitgeworpen 
bij normale harten . Bij aortastenoses en pulmonaalstenose s 
die haemodynamisch van betekenis zijn ,  zou de top van de druk 
in de ventrikels later komen. De totale duur der uitdrijving 
zou volgens WIGGERS echter n iet veranderen. Bij de proeven 
waarmee WIGGERS de invloed van een aortastenose en een 
pulmonaalstenose op de werkzaamheid van de ventrikel na
ging, werden genoemde vaten dicht bij hun oorsprong door· 
een ligatuur ve rnauwd . Bij de ze proefopstelling was het hart 
dus niet "aangepast ". Er was geen hypertrophie van de 
spie-rwand, zeker geen fibrose van het myocard en de coro-
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naircirculatie werd niet ongunstig beïnvloed zoals bij een 
aortaklepstenose wel het geval is. Daar deze factoren zeker 
niet onbelangrijke invloed hebben op de contracties van het 
hart , kunnen de curven die op deze wijze zijn verkregen , niet 
geheel in overeenstemming zijn met de werkelijlcheid . GOR
LIN c. s. (1955) �onden bij een patient met een aortastenose 
een druk in de Linker kamer (bij directe punctie) van 2 3 9 mm Hg. _ 
De druk in de aorta werd nie_t opgegeven, maar als deze op 
systolisch 1 00 mm Hg wordt gesteld, dan zou er een gradiënt 
zijn geweest van 1 3 9  mm Hg. Het ostium Aortae zou een op
pervlak van 0 ,  4 cnr hebben gehad (een diameter van ruim 7 
mm) en het slagvolume zou 65 ml zijn geweest . Volgens 
WIGGERS zou dus twee derde hiervan, dus 44 ml in O,  1 sec zijn 
uitgeworpen. De volumesnelheid zou dan gemiddeld 440 
ml/sec hebben bedragen. Volgens fig. 16 zouden wij bij bena
dering (extrapolatie) bij een volumesnelheid van 440 ml/sec . 
en een stenose van 7 mm diameter een gradient van 1 500  
mm Hg hebben moeten vinden. Dit kan een hart onmogelijk 
opbrengen . De opvatting van WIGGERS hierover kan dus niet 
juist zijn. 

GERRITSEN (1 9 57) vond een verlenging van de cresttime, 
dat is de tijd in seconden tussen het voetpunt van de polsgolf 

_ en het hoogste punt van de hoof dgolf van de carotispols bij 
aortastenoses . Ook vond hij bij aortastenoses een verschui
ving van de grootste amplitudo van het geregistreerde geruis 
in de richting van de tweede toon, naarmate de stenose ern 
stiger werd . Dit lijkt ons ook redelijk te zijn ,  want het houdt 
in dat de Linker kamer zich via een stenotisch ostium trager 
ontledigt. De duur van de door GERRITSEN geregistreerde ge
ruisen bij ernstige stenoses was ruim 0, 2 sec . Daar moet 
worden aangenomen dat er bloedstroom door de stenose is, 
zo lang het geruis duurt is de uitdrijvingstijd op deze wijze 
dus te bepalen . 

GORLIN en GORLIN ( 19  5 1 )  bepalen de duur van de stroom 
tijdens de systol� (ejectiefase) uit de hartcatheterisatie curve 
Deze fase begint op het moment waarop het opstijgende been 
van de ventrikelcurve boven de einddiastolische druk achter 
de klep komt en eindigt op het moment waarop het afdalende 
been op het niveau van het dicrote dal is aangeland, zijnde de 
punten waarop de kleppen van pulmonalis of aorta geopend en 
gesloten worden . Deze tijd moet dus overeenkomen met de 
duur van het geruis zoals dit phonocaJ?diografisch kan worden 
vastgelegd. 

GORLIN en GORLIN hebben een formule voor de berekening 
van het oppervlak van de opening in een stenotische klep af 
geleid van een bestaande formule. Voor een pulmonaalstenose 
luidt deze formule als volgt : 

PVF 
PVA = 44 5 VRV S'l1l - PA sm 

(8) 
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Hierin is PV A = oppervlak van de opening in cm 2. 
PVF = volumesnelheid ter hoogte van de stenose in 

ml/sec . 
RV = systolische gemiddelde druk in mm Hg in 

sm Rechter kamer. 
P Am = systolische g_emiddelde druk in mm Hg in 

Art .  pulmonalls . 
Het blijkt in de eerste plaats, dat wordt aangenomen dat de 

weerstand (gradiënt) van de stenose steeds evenredig zou zijn 
met het quadraat van de volumesnelheid . Uit ons onderzoek 
(fig. 1 5) is het duidelijk geworden dat bij lage volumesnel
heden de weerstand recht evenredig is met V ( = volumesnel
heid) en dat bij zeer hoge volumesnelheden de neiging bestaat 
dat de weerstand van de stenose evenredig gaat worden met 
V 3 • In deze gebieden zou dus de formule van GORLIN en 
GORLIN onjuiste uitkomsten geven , De factor 44, 5 is een cor
rectiefactor waarin alle factoren waarin pulserende bloed
stroom van een constante stroom van water verschilt , zijn 
aangebracht . Deze factor is empirisch vastgesteld . 

Het verschil : RV5m - PA5m wordt door de auteurs de 
gradiënt genoemd . Deze waarden zijn planimetrisch verkre
gen uit de hartcatheterisatie curven. Vooral bij erg onrustige 
curven is het moeiliJk, zo niet onmogelijk de ze waarden 
enigszins betrouwbaarvast te stellen. Uit onze onderzoekingen 

is echter gebleken, dat de gradiënt wordt bepaald door de 
wijdte van de stenose en de volumesnelheid . En daar, zoals 
uit de beschrijving van fig.  2 7  blijkt op het moment van de 
grootste volumesnelheid en de hoogste systolische druk de 
traagheidseffecten zijn overwonnen, moet o .i.  de gradiënt 
die op dat moment bestaat, worden beschouwd als het zuivere 
gevolg van de weerstand van de stenose .  Factoren die in de 
periferie zijn gelegen hebben hierop geen invloed . Waarom 
GORLIN en GORLIN deze gemiddelden hebben genomen wordt 
door deze schrijvers niet vermeld . 

Het is, zoals reeds werd opgemerkt, voor de vergelijking 
van onze gegevens met de resultaten van het klinisch onder
zoek nodig, de volumesnelheid te weten die tijdens de systole 
optreedt 

Hoe groot is -de fout die wordt gemaakt, als wordt aange
nomen zoals ook door GORLIN en GORLIN wordt gedaan, dat 
gedurende de hele ejectiefase de stroom constant is ? 

Met het feit dat in het begin en op het eind van de systole 
de volumesnelheid kleiner is dan op het hoogtepunt van de 
contractie wordt dan geen rekening gehouden , evenmin als 
met het feit dat bij elke systole de wervelingen weer op gang 
moeten komen en dat het bloed in beweging moet worden ge
bracht . De extra energie die daarvoor verbruikt wordt gaat 
ten koste van de statische druk achter de stenose . Bij pul-
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serende stroom zou de gradiënt dus groter moeten zijn dan 
met constante stroom. 

Uit fig . 2 7 1 , II en III is gebleken dat de tijd voo:r de stroom
fase verreweg het grootste deel van de systole beslaat . In 
deze stroomfase is de volumesnelheid nagenoeg constant. 
Gemiddeld bleek de stroom.fase ongeveer 90% van de duur 
van de hele systole te beslaan. De fout die zou worden ge
maakt door aan te nemen dat gedurende de hele systole de 
stroom constant is, zou dus ongeveer 1 0% zijn .  Dit is, de ge
volgde methode in aanmerking genomen, niet te groot . Onze 
gegevens betreffende de weerstand van de stenose die met 
constante doorstroming zijn verkregen, kunnen dus wel wor
den vergeleken met de gegevens uit de kliniek . 
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Fig. 30.  De relatie tussen de gradient over een stenose en de diameter van de stenose bij 
verschillende volumesnelheden. 

In fig . 30 is een diagram afgebeeld waarin de relatie dia
meter van de stenose - weerstand van de stenose bij verschil
lende volumesnelheden is weergegeven. Bij bekende volume
snelheid (volgens FICK) en bekende drukgradiënt (door hart 
catheterisatie t e  bepalen) is uit dit diagram de bijbehorende 
dirui1eter van de stenose af te lezen. 

VAN DER SLIKKE (1 9 56 )  berekende volgens GORLIN en 
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GORLIN bij enige gevallen van zuivere pulmonaalstenoses het 
oppervlak van de klepopening . Alle hiervoor gebruikte gege
vens en uitkomsten zijn in een tabel verwerkt (fig . 3 1 ) .  De 
laat ste kolom is toegevoegd door ons en bevat de oppervlakten 
die uit fig . 3 0  zijn af te lezen met gebruikmaking van de ge
gevens uit de tabel van VAN DER SLIKKE . De overeenkomst 

1 de J . - Kl .  0 . 24 94 22. 5 3 . 6  159 14 140/0 0 . 57 0 . 47 

2 J . J .  0 . 36 79 2 8  5 . 2 184 15 110/0 0 . 67  0 . 58 

3 J. J. Sp 

4 J. St .  

5 U .  Lo. 

6 G d . G .  

0 . 36 60 21 . 6  3 . 3 . 1 5 4  8 . 5  50/0 1 ,  0 .  72  

0 .  25 100 26 4. 4 169 12 60/0 0. 7 O, 72 

0 . 36 60 21 . 6  5 . 2 240 13 150/0 0 . 6 0 . 64 

0 . 38 68 25. 6 4 

Fig. 31 .  

160 7 110/0 0 . 52 0 . 53· 

in de uitkpmsten mag goed worden genoemd, vooral als de 
ruwheid van de methoden van GORLIN en GORLlN en FICK 
in aanmerking wordt genomen. 

Uit fig . 1 6  blijkt dat de weerstand van een stenose met 
een diameter kleiner dan 1 0  mm snel toeneemt bij afnemende 
diameter, ook al bij de lagere volumesnelheden . GLOVER 
(1 958) vond , dat bij aortastenoses een oppervlakte van 0 ,  7 
cm 2 een soort kritische grens  was . Bij kleinere oppervlakte 
kon een decompensatie niet uitblijven . Wi� trokken uit de re
sultaten van onze metingen de conclusie dat deze kritische 
grens bij een oppervlakte van de stenose van ongeveer 0, 72 
cm2 moest liggen . Als er volgens GLOVER tevens een aorta 
insufficientie bestond, dan zou de kritische oppervlakte al bij 
1 ,  5 cm 2 liggen . Vol;ens fig .  1 6  geeft een stenose van 13  mm 
(oppervlakte 1 ,  3 cm ) al nauwelijks meer enige weerstand . 
Bij een stenose van 1 ,  5 cm 2 moet de weerstand dus nog ge
ringer zijn . Op grond hiervan moet in de gevallen van GLOVER 
waarbij naast de stenose ook insufficientie bestond, de de
compensatie een andere oorzaak hebben gehad dan de stroom
belemmering door de stenose alleen. 

Is er klinisch enige reden om aan te nemen d at een patiënt 
een pulmonaalstenose heeft en wordt bij de hartcatheterisatie 
een hoge druk in de Rechter k amer gevonden, terwij l  er geen 
reden is om deze verhoogde druk aan een vergroot hartminuut
volume toe te schrijven, dan moet dit een waarschuwing zijn 
zeer omzichtig te werk te gaan bij pogingen om cle catheter op 
te schuiven door de stenose. Git fig . 2 0  blijkt , welke invloed 
dit op de druk in de Rechter k amer kan hebben en dat deze druk 
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zodanig kan stijgen ,  dat decompensatie op gaat treden . 
KJE LLBERG c . s .  ( 1 9 54) beschreven een patiënt die tijdens 
de hartcatheterisatie polsloos werd toen de catheter door een 
stenotische pulmonaalklep werd geschoven . Gelukkig werd dit 
tijdig ontdekt en keerde de pols direct terug toen de catheter 
werd teruggetrokken . 

Samenvatting en conclusies. 

In dit hoofdstuk zijn eerst de theoretische grondslagen van 
de druk - vloeistofstroom relaties bij vernauwingen van ver
schillende aard in een stroombaan besproken . Daarna zijn de 
resultaten meegedeeld van proefnemingen in vitro met ste-
noses, waarbij speciaal aandacht is besteed aan de relatie 
tussen de volumesnelheid en de druk op de wand of de met 
een catheter in het lumen gemeten druk op verschillende 
plaatsen voor en achter de stenoses . Stenoses van verschillend 
materiaal en van verschillende vorm en diameter werden op 
deze wijze beproefd . De uitkomsten hiervan met vloeistoffen 
van verschillende viscositeit onder omstandigheden van con
tinue en van pulserende doorstroming werden vergeleken . De 
invloeden van factoren, gelegen in het distale deel van de 
stroombaan, op de druk , zoals perifere weerstand en wind
ketelwerking zijn onderzocht . De belangrijkste resultaten 
van deze onderzoekingen waren : 
le .  Alle door ons gevonden verschijnselen komen ook in vivo 

voor. Ook quantitatief zijn de verkregen gegevens verge
lijkbaar met de resultaten van klinische onderzoeking_en . 
2e .  Bij kleine volumesnelheid is de weerstand van een ste-

nose, uitgedrukt in verlies van statische druk, recht 
evenredig met V(volumesnelheid) . Bij toenemende volume
snelheid en afnemende diameter van de stenose wordt de weer
stand evenredig met V 2 • Dit is het geva.l bij volumesnelheden 
in de orde van grootte zoals bij de volwassen mens wordt aan
getroffen in rust . Bij nog grotere volumesnelheid neigt de 
weerstand van de stenose te stijgen met de derde macht van 
V, dus V3 • 
3e .  De weerstand van de stenose is afhankelijk van de vorm 

van de stenose. Stenoses met enige lengte veroorzaken 
minder weerstand dan overeenkomstige stenoses die zo dun 
zijn dat ze practisch geen lengte hebben . 
4e. Hoe de weerstand verandert door veranderingen in de 

viscositeit van de vloeistof, hangt af van de aard van de 
stroom, laminair of turbulent, dus of het getal van Reynolds 
niet of wel is overschreden . Dii is weer afhankelijk van de 
volumesnelheid en de diameter van de stenose. Binnen phy-
siologische grenzen qua druk en qua voluniesnelheid onder
vindt een vloeistof met hoge viscositeit weinig meer weerstand 
dan een vloeistof met geringe vis·cositeit . Bij grote viscosi
teit kan de weerstand zelfs kleiner zijn . 
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5e . Als gevolg van het Be rnoulli-effect is de lateral e d ruk 
te r hoogte van een vernauwing en vlak er achter ve rlaagd 

ten opzichte van de druk voorbij de invloedsfee r van de ste 
:1ose . Deze invloedsfeer vonden wij tot maximaal 1 0  cm voo r 
hij d e  stenose . Het Bernoulli-effect wo rdt sterker naarmat e 
de stroomsnelheid in de stenose en in de straal uit de stenose 
groter is . Onde r daarvoor gunstige omst'andigheden kunnen 
als gevolg van dit effect bij pulse rende stroom vlak achter de 
stenose paradoxale pulsatie s opt reden . 
G e  Door het grote ve rschil in stroomsnelheid van het bloed 

in het hart en in het begin van de grote slagade rs is e r  
ook zonde r stenose tus sen deze twee a l  een ve rschil in sta 
tische druk . Dit hangt ook samen met het Be rnoulli- effect in 
de fase van constante stroom . Tij dens de ve rsnellingsfase is 
de druk in de kamer verhoogd ten gevolge van de traagheid . Bij 
het afnemen van de stroomsnelheid op het eind van de pulsatie 
is het verschil in statische druk aan weerszijden van de stenose 
ve rkleind . Een betrouwbare bepaling van het minuutvolume is 
hie rbij onmisbaar. Bij grote volumesnelheden zoals speciaal 
optreedt bij boezemseptum defecten met grote Link s - Rechts 
shunts kan deze ' 'normale gradiënt " een zodanige hoogte be rei
ken , dat een stenose van het pulmonaal�ostium wordt ge sug
ge reerd . Daarom mag alleen een stenose worden aangenomen 
tu s sen hart en grote vaten als er een markant verval in stati
sche druk is , naar onze mening van minstens 20 mm Hg . Wordt 
e r  vlak achter de plaats waar de klep gelegen moet zijn een 
Be rnoulli-effect gevonden en verde r distaal niet , dan is e r  
vrijwel zeker een stenose . 
7e . De perifere weerstand en de windketel werking hebben 

geen invloed op het verschil in statische druk voor en 
achter een stenose , daar deze d rukken met hetzelfde bedrag 
worden verhoogd of verlaagd . Hetzelfde geldt voor het Ber
noulli-eff eet . 
Be. De ve rhoging van de laterale druk vlak achte r een stenose 

die bij pulserende stroom in het begin van de systole op
treedt en die volgen s HOLMAN voor een belangrijk deel  de 
oorzaak mede zou zijn van het ont staan van po ststenotische 
dilataties we rd ook door on s gevonden .  Het is een gevolg van 
t raagheid van de vloeistof en bereikte bij onze proeven n iet 
een zodanige hoogte dat er dynamische betekenis aan mocht 
worden gehecht . Dit vroeg- systolische positieve topj e maakt 

· haast direct plaats voor verlaging van de statische druk vlak 
achter de stenose . 
9 e . Naar onze mening loopt de weerstand van een stenose met 

een diameter,  kleiner dan 1 0  mm, bij toenemende vo 
lumesnelheid dermate snel op, dat bij deze diameter de mi
n imale doorsnede van een stenose is gelegen . Daar beneden 
k an  een decompen satie niet uit blijven . Dit is in treffende 
ove reenstemming met de klinische ervaringen van GLOVER, 
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die vond dat deze grens bij een oppervlak van 0, 7 cm 2 zou 
liggen . 
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HOOFDSTUK III . 

OV ER. POSTST ENOTISCHE DILATATIES .  

A INLEIJ11]'\G . 

VVannee r  direct achter een ve rnauwing in een bloedvat 
ove r korte afstand een abnormale verwijding van het lumen 
wordt gevonden _, spreken we van poststenotische dilatatie . 

De ze poststenotische dilataties  doen paradoxaal aan, daar 
de gemiddelde laterale druk ter plaatse mee stal lage r is dan 
normaal. Ze spreken dan ook ste rk tot de verbeelding, ook al 
omdat ze zeke r niet zeldzaam zijn . Er zijn vele verklaringen 
voor gegeven . De meeste verklaringen betreffen de verwij 
dingen van de Art .  pulmonalis die we vaak zien achter steno 
tische pulmonaalkleppen . 

Deze vorm van poststenotische dilatatie is niet alleen zo 
bekend omdat ze bij Röntgendoorlichting zo opvalt , maar 
nog meer omdat de drukverhoudingen daarbij door middel van 
hartcatheterisatie zo gemakkelijk kunnen worden benaderd .  
Met behulp van angiografie k an  d e  vorm en omvang van d e  di
latatie nog beter zichtbaar gemaakt worden . 

Uit ons materiaal bleek, dat bij volwassenen de stam van 
de Art .  pulmonalis op het angiogram in de Linker schuine stand 
een normale diameter heeft van 23 - 33 mm. (van BUCHEM 
1 9 5 6 ) . De grootste poststenotische dilatatie die we in het ma
teriaal van de Groninge r kliniek vonden, had een diameter van 
75 mm. 

In de mee rde rheid van de gevallen van zuivere valvulaire 
pulmonaalstenose s wordt een poststenotische dilatatie aange 
t roffen . WOOD ( 1 9 50) vond in zijn reeks een frequentie van de 
zuivere pulmonaalstenose van 12 procent van alle aangeboren 
hartafwijkingen . CAMPBELL ( 1 9 54) geeft 1 0  procent op. 
Het is dus duidelijk,  dat poststenotische dilatatie van de Art . 
pulmonalis in de kliniek nog al eens  wordt ge zien.  

B LITERATUUR OVER HET ONTSTAAN VAN POSTSTENOTISCHE DILATATIES . 

FRERICHS ( 1 8 5 3 )  schreef het ontstaan van de dilatatie van 
de stam van de Art .  pulmonalis ,  die hij vond bij obductie van 
een patiënt met een valvulaire pulmonaalstenose , toe aan een 
vergroot slagvolume van de Rechte r  ventrikel als gevolg van 
een gelijktijdig bestaande insufficientie van het pulmonaal
ostium. De verwijding van de Art . pulmonalis zou volgens 
FRERICHS dus een mechanische oorzaak gehad hebben in de 
vorm van vergrote volumesnelheid in de Art .  pulmonalis . 

PEACOCK ( 1 8 7 9) ondersteunde deze opvatting doordat hij 
vond dat er  speciaal dilatatie was, als er geen intracardiale 
kortsluitingen tussen Rechts en Links aanwezig waren, dus 
als de volumesnelheid in de stenose niet afgenomen kon zijn . 

CL. BERNARD ( 1 856)  nam aan dat er  stasis van het bloed 
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vlak achter de klep zou bestaan, re sulterend in continu ve r
hoogde druk op de wand, welke op den duur zou gaan toegeven . 

In 1 9 1 5  publiceerde CAVINA de ;resultaten van zijn experi
menten met konijnen, waarbij hij er  in was geslaagd een post 
stenotische dilatatie te verkrijgen door de Art . pulmonalis 
met een zijden draad gedeeltelijk te ligeren . CAVINA wilde 
deze dilatatie echter niet zien als een haemodynamisch gevolg 
van de stenose , maar als een gevolg van slechte voeding van 
de vaatwand, doordat de vasa vasorum zouden zijn afgebonden 
door de ligatuur. 

HALSTED en REID ( 1 9 1 6) slaagden er ook in op soortge 
lijke wij ze poststenotische dilataties  te verkrijgen van de te r
minale aorta van jonge hondjes ,  welke ze vergeleken met  de  
poststenotische dilatatie die wordt gevonden in de Art . sub
clavia juist voor�ij de plaat s waar dit vat in de hoek tussen een 
abnormaal aangehechte M.  Scalenus Anterior en een halsrib 
kan zijn gecomprimeerd.  HALSTED ( 1 924) vond in de toen 
malige literatuur 7 1 6  gevallen van scalenussyndroom, waarbij 
in 2 7  gevallen een dilatatie van de Art .  subclavia we rd ge 
vonden . De vorm van deze verwijding werd beschreven als 
fusiform, aneurysmatisch of cylindrisch. Volgens HALSTED 
mbest de oorzaak van de dilatatie gezocht worden in werve 
lingen die in de dode ruimte achter de stenose zouden optre 
den, samen met een verlaagde polsdruk die ter plaatse zou 
bestaan. Ook deze auteur wilde niet ontkennen dat paralyse 
van de vasomotoren en af sluiting van de vasa vasorum mo
gelijk ook meegewerkt konden hebben aan het ontstaan van de 
verwijding. 

SNELLEN ( 1 950) zocht de oorzaak van de poststenotische 
dilatatie van de Art . pulmonalis in verhoogde druk, door de 
straal uit de stenose op de wand van dit vat ,  en van de Linker 
tak er van, uitgeoefend . 

HOLMAN (1 9 54) kwam op grond van gegevens uit de kliniek 
en een eigen experimenteel onderzoek, waarbij de proeven 
van HALSTED werden aangehaald, tot de volgende conclusie : 
"These experimental and clinical observations remove all 
doubts as to the cause of the poststenotic dilatation : it is not 
biologie, nor supernatural; it is not due to disruption of sym 
pathetic nerves,  nor t o  vasomotor paralysis ; it i s  not the re 
sult of occlusion of the vasa vasorum nor of localised im
pairment of circulation; it is not the result of external trauma 
nor of an unusually well developed collateral circulation en
tering the ve ssel distal to the coarctat ion ;  it is not the result 
of a <lead pocket, nor of stagnation of fluid in this pocket .  It 
is the simple, mechanica! effect of the operation of natural 
hydraulic laws that govern the flow of fluid through a conduit 
in this instance not a rigid walled conduit , but an elastic 
vessel, capable of distention in response to increased late ral 
stress repe atedly applied ove r a prolonged period of time ". 

Deze hydraulische krachten zouden zijn volgens HOLMAN 
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le. de plotselinge conversie van veel kinetische energie in 
potentiële energie of laterale druk als het bloed uit een 

vernauwing in de ruimte komt. 
2e. Werveling van het bloed waardoor de wand van het vat 

vlak achter de stenose voortdurend op onregelmatige wijze 
wordt belast. 
3e. In een wijd vat stroomt het bloed langzamer dan in een 

nauw vat. Ingevolge de We t van Bernoulli zou daarom in 
een gedilateerd vat de laterale druk zijn verhoogd. Het resul
taat vau deze drie factoren zou een vicieuze cirkel zijn. 

RO BICSEK (1955) komt op grond van dier-experimenten en 
proeven met een glazen stenose-model tot de conclusie dat 
trillingen van de wand vlak achter de stenose, opgewekt door 
de wervelingen van het bloed dat uit de stenose spuit, de elas
tine vezels beschadigen. Daardoor raakt de wand verzwakt, 
zodat deze toegeeft aan de -verlaagde - druk op de wand achter 
de stenose. Hoe abrupter de verwijding, hoe krachtiger de 
werveling, dus ook hoe sterker de trilling van de wand. Daar
om zou ook juist achter een valvulaire stenose een dilatatie 
worden gevonden en niet achter een infundibulaire stenose, 
omdat deze laatste meestal veel minder abrupt eindigen. In 
1958 beschreven ROBICSEK en medewerkers nog een andere 
bron van trillingen, waardoor dus de elastine vezels zouden 
worden bescr..adigd , nl. het verschijnsel van cavitatie dat zie� . 
voo r doet bij vloeistoffen onder zeer lage druk. 0. a. zou dit 
<"'avitatie-verschijnsel de oorzaak zijn v an  sterke corrosie 
van scheepsschroeven, waarbij eveneens zeer lage drukken 
optreden. Daarbij treden opgeloste gassen weer uit de vloei
stof in de vorm van micro-gasbelletjes. Buiten de zone van 
lage druk klappen deze weer samen, hetgeen aanleiding geeft 
t0t hoogfrequente trillingen. Achter een stenose zou dit ook 
voor kunnen komen . Speciaal deze hoogfrequente trillingen 
zouden de elastine vezels beschadigen. Een ander gevaar dat 
met cavitatie zou samenhangen is de mJgelijkheid tot het ont
staan van grot e .ce gasbellen uit vele kleine, waardoor lucht 
embolie .wu kunnen optreden. 

PAU L ( 18'/ 1 )  wijt de verwijding van de Art. pulmonalis aan 
aange boren slapte van de wand. 

SOLMON (1872 )  zegt dat de druk achter de stenose verlaagd 
is en dus niet de oorzaak kan zijn van de dilatatie. Deze 
schrij ver wil dan ook het ontstaan van de dilatatie niet toe
sch rijven aan mechanische factoren, maar aan elasticiteits
ve rlie s van de wand door tuberculose. 

Ook POTA1I.-� en RENDU (1876) spreken van "malnutrition 
des parois ' '  evti:1 s:1ls LAUBRY en PE ZZI (192 1). 

v. BUCHEM (1956) komt op klinische gronden tot de con
clusie dat bij de poststenotische dilatatie van de Art. pulmo
nali !=: sprak.e i.s v an twee gekoppelde aangeboren afwijkingen, 
n ! . de v alvulaire pulmonaalstenose en een afwijking van de 



wand van de Art. pulmonalis, die ook elk apart voor kunnen 
komen. v. BUCHEM vindt voor deze opvatting steun in de ob
servatie dat er in zijn materiaal geen verband bleek te be
staan tussen de graad van de stenose en de diameter v an  de 
dilatatie, E:venmin als tussen de mate van dilatatie en de leef
tijd van de patiënt, het geslacht, of  het werk dat de patiënten 
hadden verricht . Een ander belangrijk argument voor deze 
opvatting zou het feit zijn dat de vorm en uitbreiding v an  de 
idiopathische pulmonalis-dilatatie zeer veel overeenkomst 
vertoont met de poststenotische vorm. Dat n aast de aange
boren afwijking van de wand van de Art. pulmonalis nog hy
draulische factoren werkzaam kunnen zijn bij de ontwikkeling 
van de poststenotische dilatatie , wordt door v. BUCHEM niet 
uitgesloten geacht. 

C EXPERIMENTEEL ONDERZOEK.  

In het tweede hoofdstuk zijn de experimenten besproken, 
waarmee we in vitro de haemodyn amische verschijnselen 
die samenhangen met stenoses hebben benaderd. 

We zagen, dat vlak achter de stenose de druk op de wand 
afhankelijk is van de volumesnelheid, de perifere weerstand, 
de uitstroomhoogte en van het Bernoulli-effect . 

Bij een bepaalde ferifere weerstand zou vergroting resp. 
verkleining van de volumesnelheid de druk doen toenemen of 
afnemen . In dezelfde geest werkt verandering van de perifere 
weerstand. Het Bernoulli-effect is onafhankelijk van de peri
fere weerstand. Vergroting van de volumesnelheid verste rkt 
het Bernoulli-effect , even als verkleining van de diameter van 
de stenose. Verandering van deze factoren in tegengestelde 
richting doet de drukverlaging door het Bernoulli-effect afne
men. Bij geringe perifere weerstand kan de druk op de wand 
tengevolge van het Bernoulli-effect beneden de druk van de 
buitenlucht dalen, zodat het vat zou kunnen samenvallen rond 
de stroom. Wij vonden, dat de invloed van de stenose zich in 
de vorm van het Bernoulli-effect over maximaal 1 0  cm achter 
de stenose uitstrekte. Bij pulserende doorstroming kon zo 
tijdens de systole vlak achter de stenose een druk op de w and 
optreden die lager was dan de diastolische druk. De pulse
rende bewegingen van de wand van het vat waren daar dan 
paradoxaal. Als gevolg van de traagheid van de vloeistof za
gen we wel eens in 't begin van de systole achter de stenose 
een kleine positieve uitslag, die dan direct gevolgd werd door 
een negatieve uitslag tengevolge van het Bernoulli-effect . 
Steeds vonden we sterke trillingen van de wand vlak achter 
de stenose als gevolg van we rvelingen van de vloeistof daar 
ter plaatse. Deze wervelingen veroorzaakten ook een ste rke 
onrust van het vloeistofniveau in de manometerpijpjes. 

Wij verkregen ook, evenals HOLMAN, een locale dilatatie 
van een dunwandige rubberbuis die we op een stenose aan-
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sloten.  Echter met een zee r  belangrijk verschil. Het bleek 
ons nl. dat de plaats van de ze verwij ding niet zo zee r  gebonden 
was aan de plaats van de stenose, d an  wel aan de plaats waar 
de wand van het rubbe rbuisje het dunst was . De ligatuur die 
HOLMAN om het buisje legde om e en vernauwing te verkrij 
gen, kan zee r  wel locaal een te ste rke tract ie hebben uitge 
oefend , waardoor plaatselijk de wand ook al minde r sterk kan 
zijn geweest . Wij sloten het buisj e direct aan op een stenose , 
zodat er geen sprake van ove rrekking kon zijn . De dilatatie 
t rad op als door middel van verhoging van de perifere weer
stand de gemiddelde druk boven e en kritiek nive au kwam. 

ROBICSEK c . s .  ( 1 9 50)  we rkten bij hun expe rimenten over 
de cavitatie met een glazen model van een stenose met post 
stenotische dilatat i e .  Dit bleek uit een fotografis che afbeelding 
van hun apparaat . Als doorstromingsvloeistof we rd wate r ge 
bruikt . De afme tingen van het model, noch de d rukken en vo 
lumesnelheden we rden meegedeeld .  Om dus mee r  gedetail
lee rde ge gevens over dit cavitatieve rschijnsel  te ve rkrij gen, 
hebben we een paar soortgelijke glazen modellen gemaakt . 
Wij registree rden de druk die vóór de stenose opt rad .  De 
vloeistof (wij gebruikten ee rst leidingwate r) kon vrij uit
stromen. Door de uitstromende vloe istof gedurende een be 
paalde tijd op te vangen en te meten (bij constante stroom) 
ve rkregen '.YE' de volumesnelheid . Fig. 3 2  geeft het model 

�----
)).j 

�----------·� 

..... _./ ..... 
Fig .  3 � .  Sche 1na va11 het glazen model van een stenose met posts tenotische dila tatie 111 

e�n b tiis waarmee het cav ita tie-�. ffer. t we rd bestudeerd . 
schemc1tisch we er .  Het be stond uit een glazen buis met een 
inwend ige diamete r  van 1 5  mm. De stenos e  had een inwendige 
diameter van 6 , 5  mm. De dilatatie had een grootste inwendige 
wijdte van 2 9  mm bij een lengte van 3 7  mm . Met dit model ge 
lukte het het cavit atieve rschijnsel op te wekken . Het begon bij 
een volumesnelheid van minimaal 4 1 0  ml/sec.  De druk die 
d aarbij voor de stenose optrad , was dan echte r al 1 , 2 5 atmos 
fee r.  De straal die uit de stenose spoot begon dan een grij s 
achtige tint Le:  krij gen . Dit ging gepaard met een suizend ge 
luid . De stn.1.ai kon zo nog ve r voorbij de dilat atie vervolgd 
worden . In de afbeelding van ROBICSEK c . s .  waren in de 
ballonvormige ve rwij ding gasbellen te zien . Wij me rkten de ze 
ni"'t op; ook niet na lange tij d  st romen waarbij eventuele mic ro 
gasbe lletj e s  ruimschoot s de tijd hadden , zich tot een grote re 



g:isbel te ve renigen . Mogelijk kwam dit door de door 
ROBICSEK gebruikte techniek van fotografe ren d at hij ze wel 
vond en wij n iet . Maar als wij het aanvoerende systeem n iet 
vooraf volkomen l.uchtvrij maakten , zagen ook wij dergelijke 
gasbelletj es . Het tweede model had dezelfde vorm en afme
tingen als het eerste, maar de diameter van de stenose was 
7 , 5 mm in plaats van 6 , 5 mm. Wij bereikten met dit model 
een maximale volumesnelheid van 530 ml/ sec, waarbij de druk 
op de wand voor de stenose 0, 9 atm. was . Het verschijnsel 
van cavitatie trad bij dit model zelfs bij deze volumesnelheid 
en deze hoge druk niet op. 

Een tweede serie experimenten werd met bloed gedaan, 
teneinde te onderzoeken of cavitatie bij bloed meer uitgespro 
ken zou zijn dan bij water . Wij gebruikten hiervoor een door
zichtige polyethyleen slang met een inwendige diameter van 7 
mm. In deze slang was een plaatselijke verwijding gemaakt 
met een inwendige diameter van 1 7  mm en een lengte van 22 
mm. De stenose werd veroorzaakt door een verstelbare klem 
vlak voor de dilatatie op de slang te zetten . De slang werd op
genomen in het circuit van een hart -longmachine, die voor 
hartoperaties in de chirurgische kliniek wordt gebruikt . Het 
cjrculerende (runder)bloed was volledig geoxygeneerd . Als 
we het bloed weg lieten stromen tegen de druk van de buiten
lucht, dan zagen we het gedilateerde deel van de slang s amen
vallen . Teneinde dit te voorkomen (we wilden immers zien of 
er zich gasbellen in verzamelden) vernauwden we het uit 
stroomt raject een weinig, zodanig dat d e  druk achter d e  ste
nose iets werd verhoogd. Als de machine op maximum capa
citeit werkte, waarbij een volumesnelheid van 1 800  ml/min 
werd bereikt met een druk van 1 - 1 , 5  atm, zagen we sterke 
werveling van het bloed in de dilatatie, maar zelfs dan nog 
geen gas bellenvorming.  Als we de machine plotseling lieten 
stoppen en daarbij een klem op het buisje distaal van de dila
tatie zetten, teneinde eventueel aanwezige kleine gasbellen 
de gelegenheid te geven zich alsnog tot een grotere te vere
n igen, zagen we ook niets  dat op gasbellen leek . 
D DISCUSSIE . 

We kunnen dus twee groepen van opvattingen omtrent de 
genese van poststenotische dilataties onderscheiden. De ene 
groeJJ, waarvan we speciaal noemen HALSTED, HOLMAN en 
ROBICSEK, schrijft het ontstaan van de dilatatie geheel toe 
aan haemodynamische effecten die opgewekt worden door de 
stenose. De andere groep (v. BUCHEM, PAUL, SOLMON, 
POTAIN en RENDU, LAUBRY en PE ZZI) schrijft het ontstaan 
van de dilat atie toe aan primaire afwijking van de vaatwand, 
hetzij verworven (malnutrition en endarteriitis),  hetzij aan
geboren . HALSTED wij st echter op de mogelijkheid dat ver
lamming van de vasomotoren van de Art .  Subclavia ten ge-
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volge van trauma door de pees  van de M. Scalenus Anterior 
en de halsrib bij het ontstaan van de poststenotische dilatatie 
van dit vat in het spel kan zijn . Dit komt dus overeen met de 
mening van CA VINA over het ontstaan van de dilatatie achter 
experimentele stenoses .  

HOLMAN wij st echter al deze overwegingen pertinent af en 
is zeer  beslist in zijn mening dat slechts hydraulische krach
ten, samenhangend met de stenose, de oorzaak zijn van de 
poststenotische verwijdingen en wel in de eerste plaats door 
directe inwerking van verhoogde druk op de wand vlak achter 
de stenose . Structurele vermoeidheid van de wand, speciaal 
van de elastinevezels hie rin, door trilling, zou mede leiden 
tot blijvende verslapping van de vaatwand en daarmee tot dila
tatie . 

SCELKUNOW (1 9 2 9 )  ligee rde bloedvaten om de ontwikke
ling van collateralen na te gaan. Bij microscopisch onderzoek 
van de omgeving van de ligatuur bleek hem dat de intima ter 
plaatse was inge zonken. De elastinevezels waren onderbroken 
en hadden zich van de plaats van de ligatuur teruggetrokken. 
Ter plaatse van de onderbreking waren ze vervangen door �i
breus bindweefsel. 

KURKOWSKY (1 936)  ligeerde om dezelfde reden bloedvaten . 
Hij vond o .  a. dat de vasa nervorum en vasa propria de colla
terale blosdsomloop verzorgden. De ze vaten bleken een be
langrijker aandeel in de bloedvoorziening van de vaatwand te 
hebben dan de vasa vasorum, die direct na hun oorsprong uit 
het bewuste vat zich vertakten en weer in de wand drongen. 
E r  bleek zich al spoedig, al na  ongevee r  1 4  dagen, een dicht 
netwe rk van vaatjes  rondom het afgebonden vat te vormen, 
van waaruit ove ral vaatspruitjes  in de wand drongen . Blijkens 
de afgebeelde röntgenopnamen van dit met contrastmassa  op
gespoten netwerk ,  is een uitgebreide communicatie tussen al 
deze vaatj es  in de adventitia aanwe zig. 

Het is dus minder w;:iarschijnlijk dat trophische stoornissen 
van de vaatwand, als gevolg van onderbinding van de voedende 
vaatj es,  een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de 
poststenotische dilataties ,  daar blijkbaar het ontstaan van een 
uitgebreide collaterale vaatvoorziening veel sneller gaat dan 
het optreden van een dilatatie . De gevolgen van verstoring 
van de bloedvoorziening van de vaatwand beperken zich ons 
inziens tot de directe omgeving van de ligatuur en wel zowel 
proximaal als distaal van deze plaats . Het is daarom wonder
lijk, dat een eventuele dilatatie steeds distaal van de ligatuur 
we rd gevonden en niet proximaal e r  van, waar de druk hoger 
is . 

In vaten van het meer musculaire type kan verlamming van 
de vasomotoren een dilatatie veroorzaken . Dat dit bij de post
stenotische dilatatie van de Art . Subclavia bij het scalenus 
symlroom van belang is , komt ons niet onwaarschijnlijk voor.  



De grote vaten als Aorta Ascendens en stam van de Art . pul
monalis hebben echter .geen spierlaag van enige betekenis die 
de wijdte van het lumen zou kllllllen beïnvloeden . Eventuele 
vasomotorenparalyse zal dan ook geen directe verslapping 
van deze vaten tengevolge kllllllen hebben . Toch verkregen 
CAVINA en ROBICSEK experimentele poststenotische dilata
ties v..an deze vaten . 

HOLMAN noemt als eerste van de hydraulische krachten 
die achter een stenose een dilatatie zouden doen ontstaan de 
verhoogde zijwaarts gerichte druk . Het is ons bij onze expe
rimenten gebleken, dat bij pulserende stroom als gevolg van 
de traagheid van de vloeistof een zeer kortdurende geringe 
drukverhoging distaal van de stenose optrad in het begin van 
de systole. Deze initiële drukverhoging wordt vlak achter de 
stenose direct gevolgd door een drukverlaging die ten op
zichte van het initiële topje overheerst . Deze drukverhoging 
was echter slechts gering en kortdurend en kan geen haemo
dynamische betekenis hebben. Als volgende factor noemt 
HOLMAN het trillen van de wand, hetgeen zou leiden tot 
structurele vermoeidheid. ROBICSEK schrijft hieraan alléén 
het ontstaan van de dilatatie toe. Het zouden volgens RO
BICSEK vooral de hoogfrequente trillingen zijn, opgewekt door 
het cavitatieverschijnsel, welke aan de wand de meeste schade 
berokkenen . Met on ze experimenten op dit gebied menen w, 
te hebben aangetoond, dat cavitatie alleen op kan treden onder 
experimentele omstandigheden, waarbij gewerkt wordt met 
prestenotische drukken, die ver uitgaan boven in vivo bestaan
bare waarden . 

Volgens ROBICSEK (BIZZA) zou het histologisch beeld van 
de vaatwand (Art . pulmonalis) , waarin structurele vermoeid
heid zou zijn te zien, bestaan uit h�t plaatselijk gedeeltelijk 
ontbreken van de elastische elementen in de media en uit 
grote gebieden waarin de elastische vezels dllllller en onder
broken zouden zijn .  Nu wees BRENNER (1935) reeds op het 
feit dat in een normale Art . pulmonalis de elastinevezels vaak 
onderbrekingen vertonen, veel meer dan in de Aorta, en dat 
ook de rangschikking der elastinevezels onderling in de Art .  
pulmonalis zeer onregelmatig is, terwijl van het collagene 
bindweefsel relatief meer aanwezig is . Dit zou het beoordelen 
van de microscopische beelden van dit vat erg lastig maken, 
waarbij eventuele conclusies zeer voorzichtig moeten worden 
gesteld. Teneinde de preparaten van poststenotische dilataties 
van de Art .  pulmonalis te kwmen beoordelen,  hebben we tevens 
preparaten gemaakt van normale longslagaders. Fig. 3 3a en 
b tonen in twee vergrotingen het microscopisch beeld van het 

elastineskelet (Verhoeff 's  kleuring) van een Art.  pulmonalis 
(stam) op ongeveer 3 cm boven de kleppen . Dit preparaat is 
afkomstig van een vrouw van 22 jr. (S 13887) die overleed 
aan myeloblasten leucaemie, waarbij in pulmo geen afwijkin
gen van betekenis werden gevonden. 
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Fig. 33 a en b. Het microscopisch beeld van de elastine-vezels (Verhoef' s kleuring) in 
normale Art . pulmonalis van een vrouw van 22 jr. a: Op ongeveer 3 cm vanaf de 
kleppen , b: sterkere vergroting van dezelfde coupe. 
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Het onregelmatige en gefragmenteerde aspect van de elas 
tinevezels komt hier goed uit . In fig. 34a en b zijn een paar 
microscopische beelden weergegeven van de Art .  pulmonalis 
van een jongen van 8 j r. met een valvulaire pulmonaalstenose 
en sterke poststenotische dilatatie ,  die postoperatief overleed . 
Fig. 34a toont het beeld (Verhoeff ' s  elastine kleuring) op 
2 cm achter de stenose, dus in de dilatatie . Fig. 34b geeft het 
beeld weer, dat op + 10 cm voorbij de stenose werd gevonden . 
Fig. 35 a is de weergave van het microscopisch aspect van de 
elastineve zels in de wand van ee:q aneurysmatisch verwijde 
Art .  pulmonalis bij een meisj e van 12 j aar (S 13878) ,  met een 
Tetralogie van Fallot, dat ove rleed door het barsten van het 
aneurysma. Fig. 35b toont het beeld in de Linker tak van dit 
vat .  De ze tak zag er mac roscopisch normaal uit . Alle micro s 
copische beelden v an  d e  wand v an  d e  stam v an  d e  Art .  pulmo 
nalis, ( fig. 3 3 ,  34 a en 35a ) dus zowel de normale als de gedi
latee rde vertonen een gefragmenteer--l elastine skelet . De op
bouw is onregelmatig. E r  zijn hiaten· tussen de ve zels onder
ling. Een significant verschil tussen de wand van de normale 
en de verwijde stam van de Art .  p11lmonalis is niet aan te wij 
zen . Het blijkt dat de opbouw van het elastine skelet van de 
wand van de Art . pulmonalis meer naar de periferie regelma
tige r wordt, getuige afb. 34 b en 35b • Uit het microscopisch 
beeld van de elastineve zels van de stam van de Art.  pulmo 
nalis mag dus geen conclusie worden getrokken aangaande 
de in\\.t erking van enig mechanisch trauma. 

SNELLEN (1950) heeft onderzocht hoeveel de druk op de 
wand is verhoogd ter hoogte van de plaats waar de straal uit 
de stenose de wand treft (zoals deze schrijve r zelf opme rkt, 
zijn de ze metingen vrij ruw geweest) . Hij vond een verhoging 
van de druk met enige tientallen millimete rs kwik . Naar zijn 
opvatting zou de poststenotische dilatatie wel een gevolg kun 
nen zijn van de ze verhoogde druk op de wand. De straal zou 
na het treffen met de wand, de ze wand blijven volgen en, 
waar de Linker tak van de Art .  pulmonalis min of meer  in 
het verlengde ligt van de stam van de Art .  pulmonalis, ook 
een dilatatie van deze Linker tak veroorzaken . Dit zou dus in 
houden dat d e  verhoogde druk o p  d e  wand niet alleen in het 
trefpunt tussen straal en wand heerst, maar dat ook verderop 
de straal steeds tegen de wand blijft drukken. De straal zou 
dus intact blijven . 

Met een eenvoudige proefopstelling (fig. 36  A, B en C)  
hebben we ons een globale indruk ve rschaft van de grootte 
van de druk op de wand in het trefpunt . Een metalen buis met 
een inwendige diameter van 20 mm, eindigend met een centrale 
ronde stenose van 9 mm,we rd met leidingwater doorstroomd � 
Op de ze stenose was een dikwandige rubbe rslang met een in 
wendige diameter v an  2 0  mm met vrije uitstroomopenin� aan 
gesloten. Op 3 cm achter de stenose werd een inj ectienaald 
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Fig. 34. Twee coupes uit de wand van de Art. pulmonalis van een jongen van 8 jr. met 
zuivere pulmonaalstenose. a: Op twee cm voorbij de klep b: op ongeveer 10 cm 
voorbij de klep . (Verhoef' s elastine kleuring) . 
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