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Chapter 8 zk dtp

Samenvatting en conclusies

De larynx (strottenhoofd) speelt een belangrijke rol in het spreken, slikken en
ademen. Ze heeft 3 belangrijke functies: regulatie van de luchtstroom tijdens
ademen, bescherming van de luchtweg en stembron voor spreken.

Een kankergezwel dat zich in een vergevorderd stadium in de larynx bevindt en
niet meer behandeld kan worden met behulp van bestraling of chemotherapie,
dient chirurgisch verwijderd te worden. Soms moet de meest drastische methode,
een totale laryngectomie, toegepast worden. Dit houdt de verwijdering in van de
larynx inclusief epiglottis (strottenklepje) en stemplooien. De trachea (luchtpijp)
wordt losgemaakt van de larynx en naar de hals geleid, waar het aan de huid
gehecht wordt. Aldus ontstaat een opening in de hals, tracheostoma genoemd.
Ademen geschiedt nu door de tracheostoma, aangezien de luchtweg volledig is
gescheiden van het spijsverteringskanaal. Om toch weer stem mogelijk te maken,
maakt de chirurg een opening (shunt) tussen trachea en oesophagus (slokdarm).
In deze opening wordt een siliconen shuntventiel geplaatst. Door de tracheostoma
met de vinger of duim te sluiten wordt uitgeademde lucht gedwongen door het
shuntventiel te stromen naar de eosophagus. Boven in de eosophagus begint dan
de sluitspier te trillen, wat dan fungeert als nieuwe stembron (pseudoglottis).
Spreken zonder handen te gebruiken is mogelijk door het gebruik van een
tracheostoma ventiel (TSV), dat op de tracheostoma bevestigd kan worden.

Ten behoeve van deze patiënten zonder larynx, de zogenaamde
gelaryngectomeerden, is in 1992 in Groningen een project onder de naam
“Artificial Larynx”  (Eureka project EU 72310) gestart. Dit proefschrift bestudeert
onderdelen van deze kunstmatige larynx: een klepsysteem om te kunnen
schakelen tussen ademen en spreken en een nieuwe fixatiemethode, de
weefselconnector. Het klepsysteem kan toegepast worden als TSV. De
weefselconnector wordt toegepast als een nieuwe fixatiemethode voor zowel TSVs
als shuntventielen.
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In hoofdstuk 2 wordt het ontwerp en de in vitro test van een verbeterde Groningen
TSV, beter bekend als de ADEVA Window®, beschreven. De Window heeft een
hoestklep met een geïntegreerde spreekklep, die gesloten kan worden om fonatie
mogelijk te maken. De spreekklep wordt gesloten door een snelle uitademing met
de longen te produceren. Hierdoor kan op een willekeurig moment lucht door het
shuntventiel naar de oesophagus gestuurd worden. De hoestklep opent als gevolg
van de druk die in de longen wordt ontwikkeld bij het hoesten.

Een experimentele opstelling met een computerprogramma voor data acquisitie
(LabView for Windows) werd ontwikkeld om de druk te kunnen meten waarbij de
hoestklep opent en de flow (luchtstroom) waarbij de spreekklep sluit. Een nieuwe
parameter, de luchtflow-weerstandscoëfficiënt (ARC), werd gedefinieerd en
gemeten om de ademweerstand van een TSV te kunnen bepalen. Deze parameter
houdt rekening met de kwadratische relatie tussen flow door het TSV en druk over
het TSV. Met de ARC is het mogelijk de weerstand in één getal uit te drukken. De
term ARC heeft de voorkeur boven luchtflowweerstand, omdat weerstand een
lineaire relatie tussen druk en flow veronderstelt. Deze relatie komt niet voor in
TSVs. Voor de metingen werd zowel droge lucht uit een cilinder als vochtige
ademlucht gebruikt.

De resultaten geven weer dat de flow om de spreekklep te sluiten een bereik heeft
van 1.2 tot 2.7 L/s en de druk om de hoestklep te openen een bereik heeft van 1
tot 7 kPa. De flowwaarden kunnen gemakkelijk gerealiseerd worden door een
patiënt tijdens spreken, maar liggen boven de flowwaarden die in normaal ademen
voorkomen. De gemeten ARC is 1.2⋅102 [Pa⋅s2⋅l-2] en ligt daarmee in het bereik van

de  ARC van de totale luchtweg (1.2⋅102 - 4.7⋅102 [Pa⋅s2⋅l-2]) bij normaal ademen.

Het TSV blijkt goed te functioneren in het fysiologische bereik en is optimaal
instelbaar voor de individuele patiënt. Er werden geen significante verschillen
gemeten tussen lucht uit een cilinder en vochtige uitademingslucht.

De ADEVA Window® is reeds op de markt gebracht door ADEVA Medical (Lübeck,
Duitsland) en wordt nu getest in een serie patiënten in de KNO klinieken van
Würzburg en Stuttgart.

De ontwikkelde methoden, die zijn gebruikt om de aërodynamische eigenschappen
van TSVs te bepalen, kunnen als een standaardmethode worden gebruikt om
aërodynamische eigenschappen van verschillende TSVs te vergelijken. Deze
methode kan ook gebruikt worden voor shuntventielen, stemvormende prothesen
en HME filters (filters voor gelaryngectomeerden om ingeademde lucht te filteren,
te bevochtigen en te verwarmen).



Samenvatting en conclusies 113

Chapter 8 zk dtp

Het ontwerp en testen van een nieuw TSV is het onderwerp van hoofdstuk 3. Het
TSV is gemaakt van polycarbonaat en bestaat uit een grote ronde klep met een
klein geïntegreerd eenrichtingsklepje. De ronde klep kan transleren in een rond
huis. De nieuwe TSV is gebaseerd op het “inademingsmechanisme“, waarmee
bedoeld wordt dat het TSV sluit door snel in te ademen. Hierdoor is alle
uitademinglucht beschikbaar voor spreken, wat een verbetering is ten opzichte van
bestaande TSVs, die sluiten door snel uit te ademen. Door een snelle inademing
wordt de TSV in de spreekpositie gebracht. Als de patiënt al zijn of haar
uitademingslucht heeft gebruikt voor het spreken, is inademing mogelijk door het
kleine klepje, dat automatisch opent gaat tijdens inademen. De patiënt kan op een
willekeurig moment het ventiel in de adempositie schakelen door een snelle
uitademing. Hierdoor kan de patiënt zo lang spreken als gewenst zonder de positie
van het ventiel te veranderen.

De in hoofdstuk 2 beschreven testopstelling werd gebruikt om de flow te bepalen
om de klep te sluiten en de druk om de klep te heropenen. De benodigde flow en
druk voor het respectievelijk sluiten en heropenen van de instelbare klep werd
gemeten voor verschillende standen. Ook werden de ARC-waarden apart voor
inademen en uitademen gemeten.

De benodigde flow om het TSV te sluiten heeft een bereik van 1.6 tot 3.8 L/s. De
druk om de klep te openen heeft een bereik van 1 tot 7 kPa. De ARC voor
inademen bedraagt 2.9⋅102 [Pa⋅s2⋅l-2] en voor uitademen 4.3⋅102 [Pa⋅s2⋅l-2]. Het TSV
bleek goed te functioneren in het fysiologische bereik en is optimaal instelbaar voor
de individuele patiënt. De ARC waarde ligt in het bereik van de  ARC van de totale

luchtweg (1.2⋅102 - 4.7⋅102 [Pa⋅s2⋅l-2]) bij normaal ademen.

Een verbeterd TSV (Inhalatie TSV), gebaseerd op het “inademingsmechanisme”,
wordt gepresenteerd in hoofdstuk 4. Dit ventiel, dat gemaakt is van
polycarbonaat, is ontworpen om de ARC-waarde te verlagen en schranken van het
TSV te voorkomen. Het TSV bestaat uit grote klep draaiende om een excentrische
as, die in een rond huis gemonteerd is. Een klein siliconen, eenrichting (inhalatie),
klepje is geïntegreerd in de grote klep om inademing tijdens spreken mogelijk te
maken.

De in hoofdstuk 2 beschreven testopstelling werd gebruikt om de benodigde flow
en druk voor het respectievelijk sluiten en openen van de klep te meten. Tevens
werd de ARC-waarde voor ademen en inademen tijdens spreken bepaald. Een
nieuwe in vivo opstelling werd ontwikkeld om de eigenschappen van het Inhalatie
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TSV  in patiënten te testen. Het Inhalatie TSV werd vergeleken met bestaande
TSVs met betrekking tot de volgende eigenschappen: benodigd luchtvolume om de
TSVs te sluiten, spreektijd van de TSVs en spreekvolume van de TSVs.

Het TSV is goed instelbaar: de flow om de klep te sluiten heeft een bereik van 1.2
tot 3.8 L/s en de openingsdruk een bereik van 1.2 tot 7.1 kPa. De waarde van de
ARC tijdens ademen van het Inhalatie TSV is laag, namelijk 0.6 ⋅102 [Pa⋅s2⋅l-2] en de

ARC voor inademen tijdens spreken is met 22.7 ⋅102 [Pa⋅s2⋅l-2] hoog. Het Inhalatie
TSV is een verbetering ten opzichte van bestaande ventielen. Het Inhalatie TSV
maakt inademing in de “spreekstand” mogelijk en bespaart een aanzienlijk deel (tot
22%) van het totale uitademingsvolume vergeleken met bestaande TSVs. Dit
Inhalatie TSV is inmiddels gepatenteerd door ADEVA Medical en zal te zijner tijd
op de markt gebracht worden.

In hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van het testen van de biocompatibiliteit van
een nieuwe weefselconnector. Deze nieuwe weefselconnector wordt ontwikkeld
om de fixatiemethoden van TSVs en shuntventielen te verbeteren. Ze bestaat uit
een ring die in het omringende tracheaweefsel wordt geïntegreerd. Hierna kunnen
de ventielen in de ring geplaatst worden.

Het principe van de weefselconnector is getest door een prototype bestaande uit
een subcutane polypropyleen mesh en een percutane titaniumstift in de rug van 10
ratten te implanteren door middel van een 2-traps operatie. De titaniumstift is door
middel van een schroefverbinding aan de mesh verbonden. De verwachting is dat
als een goede verbinding met de huid gerealiseerd wordt, ook een goede
verbinding met de trachea mogelijk is. De eerste stap is de implantatie van het
subcutane deel, na 6 weken gevolgd door het percutane deel. De complete
weefselconnector met omringend weefsel is 8 weken later verwijderd en
histologisch onderzocht.

Het principe van de weefselconnector bleek effectief: er is nauwelijks of geen
huidepitheel dat langs de stift naar beneden groeit en er werd inkapseling van
bindweefsel aan titanium en mesh geconstateerd. Infectie of heftige
ontstekingsreacties kwamen niet voor. De weefselconnector lijkt hiermee geschikt
te zijn voor het beoogde doel.

De volgende stap, het testen van de nieuwe weefselconnector in de trachea wordt
gerapporteerd in hoofdstuk 6. Hiertoe worden 2 experimenten uitgevoerd.
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In experiment 1 wordt een polypropyleen mesh geïmplanteerd rond de trachea van
4 geiten. De mesh wordt na 6 en 12 weken verwijderd.

In experiment 2 wordt de weefselconnector geïmplanteerd in 4 geiten. Deze
bestaat uit polypropyleen mesh en 2 titaniumringen die beide uitgevoerd zijn als
een kwart ring en op elkaar passen. De titaniumringen worden op elkaar bevestigd
door 3 schroeven met de mesh ertussen. Na implantatatie bevindt de ene
titaniumring zich dwars door de trachea heen tussen twee kraakbeenringen, de
mesh bevindt zich rond de trachea en de andere titaniumring bevindt zich aan de
buitenzijde van de trachea. De weefselconnectoren werden na 12 weken
verwijderd.

Histologisch onderzoek van experiment 1 laat zien dat de mesh volledig is
ingekapseld met bindweefsel. In dit kapsel bevinden zich veel bloedvaten. Veel
ontstekingscellen werden waargenomen in 3 van de 4 implantaten.

In experiment 2 blijkt de mesh volledig ingekapseld met volgroeid bindweefsel en
op sommige plaatsen werd nieuw gevormd kraakbeenweefsel waargenomen. In 3
van de 4 implantaten werd de titaniumring tussen de kraakbeenringen overgroeid
door tracheaal epitheelweefsel. Ontstekingscellen en celoverblijfselen werden
gevonden tussen de titaniumringen.

Concluderend kan gesteld worden dat de mesh de weefselconnector een goede
verankering geeft, zeker als het vormen van kraakbeenweefsel zich doorzet. De
overgroei van epitheel en de ontstekingscellen zullen voorkomen moeten worden
door de vorm van de titaniumringen te veranderen en de ruimte ertussen af te
sluiten.

De algehele conclusie is dat de weefselconnector geschikt lijkt voor het beoogde
doel. Maar om klinische toepassing mogelijk te maken, dienen nog een aantal
stappen uitgevoerd te worden. De volgende stap is de implantatie van de
weefselconnector, bestaande uit een complete ring. Ook dient de
weefselconnector getest te worden in lange-duur experimenten. Een ander aan te
bevelen experiment, is bestraling van het larynxgebied voordat tot de implantatie
van de weefselconnector wordt overgegaan. Dit experiment is nodig, omdat
gelaryngectomeerden ook vaak een bestraling hebben ondergaan.

Tot slot kan geconcludeerd worden dat de toepassing van de weefselconnector en
de ontwikkelde TSVs leidt tot een externe kunstmatige larynx, die het  leven van
gelaryngectomeerden zal verbeteren. De externe kunstmatige larynx is een



116 Hoofdstuk 7

Chapter 8 zk dtp

tussenstap in de ontwikkeling van het einddoel: een compleet implanteerbare
kunstmatige larynx.


