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INLEIDING

In dit proefschrift wordt een experimenteel onderzoek over de ’’aerosol so- 
nique” beschreven. De eerste mededelingen in Nederland over deze vorm van 
inhalatiebehandeling van sinusitis zijn gedaan door Dr. H.A. Voet op een ver
gadering van de Nederlandse Keel-, Neus-, Oordeelkundige Vereniging gehou
den op 28 januari 1967; van hem is de naam ’’vibrerende aerosol”. Een stu
diebeurs, aangevraagd op initiatief van Prof. Dr. P.G. Gerlings, van de So- 
ciété Parisienne d’Expansion Chimique, S.P.E.C.I.A., stelde mij in de gele
genheid een bezoek te brengen aan het Centre d’Etudes et de Recherches 
Techniques Sous-Marines te Toulon, waar de ’’aérosol sonique” werd ont
wikkeld. Het eigen onderzoek werd verricht op de laboratoria van de afdelin
gen Medische Fysica, Nucleaire Geneeskunde en Foniatrie van het Acade
misch Ziekenhuis te Utrecht, de supervisie berustte bij Dr. P.H. Damsté,
Prof. Dr. K.H. Ephraim en Dr. Ir. J.K. Fokkens. Ondersteuning en aanmoedi
ging ondervond ik van Prof. Dr. P.G. Gerlings en Prof. Dr. G.A. Sedee. Ir. H. 
Hoekstra van de afdeling Nucleaire Geneeskunde werkte mee aan het scinti- 
grafisch onderzoek en de berekening van de meetresultaten. Van de Otolo- 
gische Kliniek werd hulp verleend door mevr. A.G. Senne-van Capelleveen, 
bibliothecaresse, de heren A.C.G. van Bergen en J.H. Hovius van de Mecha
nische Werkplaats en de heer H.C. van Duivenboden, fotograaf. De heren 
K. Kleyne en T.H.C. van Benschop van de Medische Instrumentmakerij advi
seerden over apparatuur en verzorgden een gedeelte van het materiaal. Mevr. 
Dr. C. Verheyen-Voogd zorgde voor het contact met het Medical Literature 
Analysis and Retrieval System; mevr. M.Th.A. Barkey-Moerkerk verzorgde 
het typewerk. Mevr. Drs. A.Th.M. Moens hielp bij de Engelse vertaling van de 
samenvatting.
Verder werkten mee circa 40 proefpersonen.

In hoofdstuk I worden enige definities gegeven van begrippen die gebruikt 
worden bij de beschrijving van de eigenschappen, de productie en de toe
diening van nevels. Verder wordt een opsomming gegeven van de factoren die 
de stabiliteit van nevels bepalen en van de bezwaren, die verbonden zijn aan 
het inademen van een koude nevel. Ook worden de suggesties aangehaald die 
zijn gegeven om nevel tot lichaamstemperatuur te verwarmen.
In hoofdstuk II wordt beschreven welke methoden er bestaan voor het op
wekken van nevels en welke voor- en nadelen de verschillende methoden 
hebben.
In hoofdstuk III wordt de algemene doelstelling van aerosoltherapie genoemd. 
Verder de berekende en door experimenteel onderzoek bepaalde neerslag 
van ingeademde nevel in de menselijke luchtweg. Op grond hiervan worden 
vermeld de in de literatuur gegeven adviezen voor orgaangerichte, therapeu
tische neveltoediening.
In hoofdstuk IV refereren wij de verschillende verklaringen die in de litera
tuur worden gegeven voor de werking van vibrerende aerosol met betrekking 
tot het binnendringen ervan in de neusbijholte en de experimentele onder
zoeken met een model en bij proefdieren. Tevens worden de resultaten be
sproken bij de behandeling van sinusitis.
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In hoofdstuk V wordt vermeld welke betekenis radioactief gemerkte nevels 
kunnen hebben voor de diagnostiek van luchtwegaandoeningen. Het radio
actief merken van nevels maakt het tevens mogelijk de totale lichaamsre- 
tentie en de regionale neerslag van ingeademde nevels nauwkeurig te bepa
len. Op grond hiervan kan inzicht worden verkregen in de mogelijkheden 
van aerosoltherapie.
In hoofdstuk VI wordt een globale samenvatting gegeven van het literatuur
onderzoek en de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken. Op grond 
hiervan zijn de vraagstellingen voor het eigen onderzoek ontwikkeld.
In hoofdstuk VII wordt de door ons opgestelde hypothese geformuleerd die 
de verklaring geeft van het in verhoogde mate binnendringen in de neusbij- 
holten van een vibrerende aerosol in vergelijking tot een niet-vibrerende nevel. 
Een consequentie van deze hypothese is dat het toedieningssysteem op de 
geluidsbron, vibrator, moet worden afgestemd. Op welke wijze het nevel- 
toedieningssysteem kan worden afgestemd wordt beschreven; verder wordt 
aangegeven op welke plaats de vemevelaar, het inhalatiemasker en de uitade- 
mingsslang op het toedieningssysteem dienen te worden aangesloten om een 
zo hoog mogelijk rendement, dat is een zo hoog mogelijke nevelneerslag in 
de neusbijholten, te verkrijgen. Verder wordt vermeld hoe het model van 
neus en sinus, dat met de menselijke luchtweg overeenkomende acoustische 
eigenschappen heeft, is ontwikkeld.
In hoofdstuk VIII worden de proeven met het neus-sinusmodel beschreven. 
Deze behelzen (semi-) quantitatieve neerslagmetingen in de quasi-sinus als be
wijs voor de hypothese, genoemd in hoofdstuk VII, en verder onderzoek met 
stroboscopisch licht ter bestudering van de wijze van neveltransport van neus 
naar sinus.
In hoofdstuk IX wordt nagegaan welke invloed de geluidstrillingen hebben 
op de nevelstroom in het acoustisch afgestemde toedieningssysteem; de drie 
toedieningssystemen, die door ons zijn gebruikt, worden beschreven. Verder 
wordt nagegaan of de vorm en het materiaal van het inhalatiemasker invloed 
hebben op de geluidsdruk in de neus. Tot slot wordt een eenvoudige en 
veilige manier van nevelverwarming gegeven die geen belangrijke veranderin
gen veroorzaakt in de nevelsamenstelling.
In hoofdstuk X wordt het in vivo-onderzoek bij proefpersonen beschreven.
Bij hen worden de proeven met het neus-sinusmodel getoetst door uitwendig 
de neerslag van radioactief gemerkte nevel te bepalen na inhalatie van een vi
brerende en een niet-vibrerende nevel. De proefpersonen zijn in twee groepen 
gesplitst, de ene bestaat uit personen zonder aantoonbare afwijkingen in de 
luchtweg, de andere uit personen met een niet-etterige ontsteking van neus 
en/of sinus. Bij een derde groep gezonde proefpersonen wordt onderzocht 
wat de invloed is van het in trilling brengen op de neerslag elders in de lucht
weg en in het bovenste gedeelte van het maagdarmkanaal in vergelijking tot 
een niet-vibrerende nevel. Ook bij hen is de nevel radioactief gemerkt en uit
wendig gedetecteerd.
In de appendix bij hoofdstuk X wordt de statistische bewerking van de 
radioactiviteitsmetingen in de kaakholten uiteengezet. De berekeningen van 
de standaarddeviatie en de significantie zijn uitgevoerd door Dr. Ir. J.K. 
Fokkens in Ir. A. Hoekstra.
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Hoofdstuk I

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN NEVELS

Omdat in het spraakgebruik de woorden nevel, stoom, damp en spray vaak 
door elkaar worden gebruikt, wordt eerst de definitie van deze begrippen ge
geven, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de betekenis in weten
schappelijke zin en in het normale spraakgebruik.

Definities

Nevel of aerosol is een suspensie van niet-atomaire kleine deeltjes van vaste 
stof of vloeistofdruppeltjes in een gas. De deeltjesdiameter ligt tussen 0,005 
en 30 pm. (Aerosol werkgroep, Perron 1972). Het gas wordt de dispere fase 
genoemd, de deeltjes de gedispergeerde fase. In een medicamenteuse nevel is 
de gedispergeerde fase bijna altijd water of een physiologische zoutoplossing, 
waarin één of meer medicamenten zijn opgelost.
Stoom is waterdamp van 100 graden Celsius of hoger, is kleurloos en door
zichtig. Het is de gasvorm van water. Wat in het normale spraakgebruik 
stoom wordt genoemd is eigenlijk stoomnevel of gecondenseerde waterdamp 
en bestaat uit zeer kleine waterdruppeltjes en waterdamp.
Het is zichtbaar als witte wolkjes. De temperatuur is lager dan het kookpunt. 
Damp is hetzelfde als gas en is één van de drie vormen waarin een stof kan 
voorkomen. De deeltjes zijn moleculen. Wat in het normale spraakgebruik 
damp wordt genoemd is eigenlijk gecondenseerde damp of nevel en dat is 
weer hetzelfde als een aerosol en bestaat uit kleine waterdruppeltjes.
Spray is een aerosol of nevel waarvan echter de druppeltjes meestal groter 
zijn dan 30 pm. Sprays worden meestal gemaakt door een verstuiver met ge
comprimeerde lucht of een drijfgas.

Nückel (1958) onderscheidt de volgende eigenschappen van nevels. 
Nevelproductie, uitgedrukt in liters per minuut, is de hoeveelheid nevel die 
per tijdseenheid wordt geproduceerd. Bij een directe inhalatie moet de nevel- 
productie even groot zijn als de ademstroom. Is dit niet te realiseren dan 
moet het teveel aan nevel kunnen worden afgevoerd of het tekort met bui
tenlucht kunnen worden aangevuld. . , ,
Neveldichtheid, uitgedrukt in mm per liter, is het totale volume van de ne- 
veldruppeltjes in een liter gas. Bij de productie van waterige aerosolen zal 
altijd een hoeveelheid water verdampen, dit betekent dat de hoeveelheid wa
terige oplossing die wordt verneveld iets groter is dan de in de druppeltjes 
van de nevel aanwezige hoeveelheid vocht.
Neveldosis, uitgedrukt in mm3 per minuut, is de totale hoeveelheid nevel- 
druppeltjes die per minuut wordt ingeademd. Het is het product van de ne
velproductie en de neveldichtheid.
Nevelgehalte, uitgedrukt in mg per liter, is de hoeveelheid werkzame thera
peutische stof aanwezig in een liter nevel.
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Verdelingsgraad of druppelt]esspectrum geeft weer de spreiding van de drup- 
peltjesgrootte in de nevel.
Daarnaast worden de volgende begrippen in de literatuur gebruikt:
Mediane diameter, 50% van het aantal neveldeeltjes heeft een diameter die 
kleiner is en 50% van het aantal neveldeeltjes heeft een diameter die groter 
is dan de mediane diameter.
’’Medium mass diameter”, is de diameter waar beneden 50%van de massa 
van de nevel wordt geleverd door deeltjes met een kleinere diameter en waar
boven 50% van de massa wordt geleverd door deeltjes met een grotere diame
ter.
Aero-dynamische diameter van een bepaald deeltje is gelijk aan de diameter 
van een bolletje met een soortelijk gewicht van één, dat dezelfde eindvalsnel- 
heid heeft als het betreffende deeltje. Bij benadering is de aero-dynamische 
diameter gelijk aan de optische diameter maal de wortel van het soortelijk 
gewicht (Davies 1952, Landahl e.a. 1951). In vloeistofaerosolen, druppeltjes- 
nevels, van water met daarin de opgeloste stof, verschilt de werkelijke, op
tische, diameter van de deeltjes weinig van de aero-dynamische diameter. In 
een vaste stof-nevel is als regel de aero-dynamische diameter groter dan de 
werkelijke diameter. Bij beschouwing van de stabiliteit van de nevel dient 
men uit te gaan van de aero-dynamische diameter en niet van de werkelijke 
diameter.

Stabiliteit van aerosolen

Een aerosol is in tegenstelling tot een gas instabiel en neigt tot uitvlokken of 
neerslaan. Tijdens dit proces kunnen de aerosoldeeltjes samenklonteren waar
door zij groter en zwaarder worden, wat in het algemeen tot gevolg heeft dat 
de neerslagsnelheid toeneemt.
De nevelneerslag staat onder invloed van zwaartekracht, Brownse beweging 
en inertie. Op grond hiervan worden de volgende drie processen onderschei
den: sedimentatie, diffusie en impactie (Stuart 1973, Perron 1976).
Om een indruk te hebben wat het effect van deze processen is, welke facto
ren verder nog een rol spelen en welke samenhang er tussen bestaat worden 
enige formules gegeven. Deze formules worden gebruikt bij de berekening 
van de nevelneerslag waarover in hoofdstuk III wordt gesproken.
Wanneer een neveldeeltje in een met gas gevulde ruimte valt zal eerst de snel
heid toenemen, later constant worden; het deeltje heeft dan zijn eindvalsnel- 
heid bereikt. De eindvalsnelheid kan worden berekend met de volgende for
mule (Stuart 1973):

tt (o - p) gd2U + ———————
1 187

Ut : eindvalsnelheid
g : versnelling van de zwaartekracht
7 : viscositeit van het gas
p : dichtheid van het gas
a : soortelijk gewicht van het deeltje
d : diameter van het deeltje
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De sedimentatie (S) van een laminaire nevelstroom in een horizontaal verlo
pende cilindervormige buis is bij benadering

IL.t
S = 0,6369

(Pich, aangehaald door Perron 1976)

t = verblijftijd van de nevel 
R = straal van de buis (luchtweg)

Deze formule geeft weer dat de sedimentatie in hoofdzaak wordt bepaald 
door de zwaartekracht. Grotere en soortelijk zwaardere deeltjes zullen eer
der sedimenteren dan kleinere en soortelijk lichtere. De sedimentatie neemt 
toe wanneer de nevel langer in een bepaalde ruimte verblijft en wanneer de 
diameter van de buis kleiner is.
De neerslag van neveldeeltjes door diffusie wordt bepaald door de Brownse 
beweging van de gasmoleculen. Deze moleculen stoten rondom tegen de ne
veldeeltjes die hierdoor, evenals de moleculen, kriskrasse bewegingen gaan 
maken. Alleen de zeer kleine aerosoldeeltjes, kleiner dan 0,5 micron (Perron 
1976) komen hierdoor in beweging. Omdat kleine deeltjes een geringe massa 
hebben is het effect van de diffusie op de neerslag van nevel gering.
De neerslag van een nevel door impactie treedt alleen op bij een bewegende 
nevel. Door traagheid (inertie) heeft een neveldeeltje de neiging om zijn weg 
in dezelfde richting voort te zetten wanneer de gasstroom, de disperse fase, 
min of meer plotseling afbuigt zoals voorkomt bij de conchae, de overgang 
van neus- naar keelholte en bij de grote bronchus bifurcaties. Er moet onder
scheid worden gemaakt tussen neerslag door impactie van een laminaire en 
van een turbulente stroom. Bij turbulentie neemt de neerslag door impactie 
toe.
De neerslag door impactie (I) van een laminaire nevelstroom wordt gegeven 
door de volgende formule (Stuart 1973)

Uj . U sin v?

Ut = eind-valsnelheid
U = gasstroomsnelheid
V5 hoek van afbuiging
R = straal van de luchtweg
g = versnelling van de zwaartekracht

Dit betekent dat de kans op neerslag van een neveldeeltje door impactie gro
ter is naarmate de valsnelheid, de gasstroom en de afbuiging groter zijn en de 
luchtweg nauwer is. Een nauwkeuriger berekening van de waarschijnlijke de
positie is mogelijk wanneer ook rekening wordt gehouden met de verblijftijd 
van de nevel in de luchtweg en de hoek die de luchtweg maakt met het hori
zontale vlak. Verder moet rekening worden gehouden met de hierboven ge
noemde turbulentie.
Met deze berekeningen is het niet mogelijk de invloed van geluid op het neer
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slaan van nevel in de luchtweg te voorspellen. Hiervoor is een experimenteel 
onderzoek nodig, hetgeen in dit proefschrift wordt beschreven.
Deeltjes kleiner dan 0,5 jum bewegen hoofdzakelijk onder invloed van diffu
sie, grotere deeltjes onder invloed van de zwaartekracht. Dit betekent dat de 
sedimentatie en de impactie vrijwel alleen van invloed zijn op deeltjes groter 
dan 0,5 jum.
Een monodispere nevel met een deeltjesgrootte van 0,4 pm (Findeisen 1935) 
a 0,5 pm (Stuart 1973) is het meest stabiel omdat noch de diffusie noch de 
zwaartekracht veel invloed op deze nevel heeft.
De electrische lading van de aerosoldeeltjes kan een rol spelen bij de stabili
teit en de depositie. Alleen de electrische lading van neveldruppeltjes ge
vormd door verstuiving is onderzocht (Pircher e.a. 1967). Omdat bij het eigen 
onderzoek geen gebruik wordt gemaakt van verstuivers is de invloed van de 
electrische lading verder buiten beschouwing gelaten. Het is niet zeker of 
vloeistofaerosolen gevormd door ultrasonore vernevelaars wel electrische 
worden opgeladen.

Neveltemperatuur

De neus is in staat de ingeademde lucht tot lichaamstemperatuur te verwar
men en bij die temperatuur volledig met waterdamp te verzadigen. De neus 
is echter niet ingericht voor het conditioneren van nevels (Bok en Kuyper 
1968). Per volume eenheid is er namelijk voor een druppeltje water ongeveer 
1000 x zoveel warmte nodig voor dezelfde temperatuursstijging als voor 
lucht. Dit heeft tot gevolg dat in keel, larynx en lagere luchtwegen de nevel
druppeltjes nog niet de lichaamstemperatuur hebben bereikt. Bok en 
Kuyper vergelijken deze situatie met een crouptent waarin de lucht bevoch
tigd wordt met nevel van een stoomketel. De vochtigheidsgraad van de lucht 
in deze tent is afhankelijk van de temperatuur van de wand. Is deze wand 
kouder dan slaat er waterdamp op neer (beginsel van Watt). Dit proces gaat 
door totdat de wand en de lucht eenzelfde temperatuur hebben. Een door de 
keel-, neus-, oorarts gebruikt keelspiegeltje wordt om diezelfde reden van te 
voren verwarmd; gebeurt dit niet dan beslaat het spiegeltje.
Op de koude neveldruppeltjes in de luchtweg zal dan ook waterdamp neer
slaan, zij worden hierdoor groter, zwaarder en warmer. Deze waterdamp is 
afkomstig van het slijmvlies van de luchtwegen (Bok en Kuyper 1968) en 
van de nevel zelf. Omdat de dampspanning aan het oppervlak van kleine 
druppeltjes hoger is dan aan dat van grotere druppeltjes zullen kleine nevel
druppeltjes verdampen (van der Wal 1972). Het gevolg is dat er een verschui
ving optreedt naar grotere diameter van de neveldruppeltjes. Het valt 
moeilijk te berekenen hoe groot deze veranderingen zullen zijn. Deze veran
deringen van de neveldruppeltjes hebben invloed op de depositie van de nevel 
in de verschillende takken der luchtwegen (Weber en Ferron 1974).
Het lijkt waarschijnlijker dat dit proces zich zal afspelen dan het gedeeltelijk 
verdampen van de koude (kamertemperatuur) neveldruppeltjes wanneer zij 
in de luchtweg komen, zoals door Quinn en Head (1966) wordt verondersteld. 
De verdamping zou optreden als gevolg van het tekort aan waterdamp in de 
warmere luchtweg. Zij nemen aan dat door dit verdampingsproces de nevel-
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druppeltjes dieper in de longen zouden kunnen binnendringen.
Door Weber en Perron wordt er nog op gewezen dat watermoleculen en 
warmte zich in stilstaande lucht in één seconde slechts over een afstand van 
0,7 resp. 0,6 cm kunnen verplaatsen zodat turbulentie een voorwaarde is 
voor een homogeen milieu.
Volgens Stieve (1956) reageert het organisme tot op zekere hoogte op een 
aerosol als op een corpus alienum waarvan het zich wil ontdoen door o.a. 
hoestreactie. Eén van de voorwaarden om deze afweerreactie zo klein moge
lijk te maken is de nevel op lichaamstemperatuur toe te dienen. Bovendien 
meent Stieve dat de koude lucht slijmvlieszwelling oproept en de slijmsecre- 
tie verhoogt. Toremalm, Mercke en Reimer (1975) stelden vast dat de tril- 
haaractiviteit van het slijmvlies van de bovenste luchtweg vermindert bij ver
laging van de temperatuur. Bij lagere temperatuur is de trilhaaractiviteit bo
vendien onregelmatig. Pendel en Mlynski (1975) onderzochten de invloed 
van nevelinhalatie op de neusweerstand. Bij gezonde proefpersonen verander
de de totale neusweerstand nauwelijks. Bij patiënten lijdende aan rhinitis nam 
de neusweerstand vrijwel steeds toe. De toename was het grootst bij inhala
tie van koude nevels (temperatuur 18-20 graden C.).
Verder lijkt de veronderstelling gewettigd dat koude nevels vasoconstrictie 
oproepen waardoor vermindering van circulatie optreedt met als gevolg dat 
de medicamenten die op het slijmvlies neerslaan minder goed worden ver
spreid.
De temperatuur van de nevel is sterk afhankelijk van de wijze van productie; 
een persluchtverstuiver produceert altijd een nevel die kouder is dan de 
omgeving; dit wordt veroorzaakt door decompressie (Portmann e.a. 1956) en 
door verdamping (Mercer 1973). De afkoeling is evenredig met de hoeveel
heid nevel die per tijdseenheid wordt geproduceerd (nevelproductie).
De generator van een ultrasonore vernevelaar produceert als bijproduct 
warmte, zodat de temperatuur van een nevel, geproduceerd door een ultra- 
sonore vernevelaar, hoger is dan de kamertemperatuur. De temperatuur zal 
meestal beneden lichaamstemperatuur blijven.
Door Tiffeneau (1950) en Portmann e.a. (1956) worden de volgende moge
lijkheden genoemd om een nevel, geproduceerd door een persluchtverstui
ver, te verwarmen:
1 verwarmen van de lucht, dit heeft weinig effect omdat lucht een slechte 

warmtegeleider is en een geringe warmtecapaciteit bezit;
2 het verwarmen van de aerosolvloeistof, deze methode heeft als bezwaar 

dat door verdamping de concentratie van de opgeloste stof toeneemt en 
thermolabiele stoffen als antibiotica zouden kunnen ontleden of in acti
viteit achteruit gaan; de aerosolvloeistof dient namelijk boven de gewenste 
neveltemperatuur te worden verwarmd;

3 verwarming aan de uitgang van de verstuiver, dus van de nevel zelf; dit 
heeft als bezwaar dat de neveldruppeltjes verdampen en dat niet te voor
spellen is hoe groot uiteindelijk de neveldruppeltjes zijn die worden inge
ademd; ook hierbij treedt weer concentratieverhoging van de opgeloste 
stoffen op.

De verdamping zou op twee wijzen kunnen worden beperkt: ten eerste door 
toevoeging van een hygroscopische stof die geen schadelijke nevenwerking
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heeft; ten tweede door de nevel te verwarmen in een omgeving die met wa
terdamp verzadigd is. Beide methoden hebben als bezwaar dat de neveldrup- 
peltjes in onbekende mate in grootte toenemen.
Door de industrie is tot op heden geen aerosolapparatuur in de handel ge
bracht die een verwarmde nevel produceert die aan de genoemde bezwaren 
tegemoet komt.
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Hoofdstuk II

DE PRODUCTIE VAN NEVELS VOOR INHALATIEBEHANDELING

Voor het vervaardigen van nevels komen 4 methoden in aanmerking (Nückel

1 verstuiving met gecomprimeerde lucht of zuurstof,
2 verneveling door middel van centrifugeren,
3 verneveling door middel van ultrasonoor geluid,
4 verstuiving met een drijfgas (spray).

Ad 1 Persluchtverstuivers\ deze worden tegenwoordig nog gebouwd volgens 
het principe van Sales-Giron waarbij gebruik wordt gemaakt van het 
Bernouilli-effect. Figuur II-1 geeft schematisch deze wijze van nevelproductie 
weer.
Buis a valt te vergelijken met de buis van Venturi. Bij het nauwe uiteinde is 
de stroomsnelheid groter en de druk lager dan in de vrije buitenlucht. Dit 
heeft tot gevolg dat door de stijgbuis b vocht wordt aangezogen, dat door de 
krachtige luchtstroom in grotere en kleinere druppeltjes wordt verdeeld. Er 
is dan een ongemodificeerde nevel gevormd. Op de wand of op een scherm 
slaan de grote druppeltjes neer die terugvallen in de vloeistofreservoir. De

Figuur II-1
Naar K. Dirnagl, Wiener Medizinische Wochenschrift 105, pag. 232 (1955). Schematische 
weergave van een persluchtverstuiver; a luchttoevoer, b stijgbuisje voor de te vernevelen 
vloeistof.
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kleine zwevende druppeltjes worden met het gas afgevoerd en vormen de 
eigenlijke nevel.
De persluchtverstuiver heeft drie grote bezwaren:
— de beschikbare neveldosis is gering;
— de nevel is verre van monodispers, met andere woorden er is een breed 

druppeltjesspectrum;
— de nevel is tamelijk koud.
De gemiddelde deeltjesgrootte is afhankelijk van de druk van de gecompri
meerde lucht en de vorm en de afmetingen van de Venturibuis. In de regel 
bedraagt de druk IV2 atmosfeer en de stroom 15 liter per minuut. Verder is 
bepalend voor de deeltjesgrootte de afstand tot de wand of tot het scherm en 
de vorm en de grootte van dit scherm.
Ook de fysische eigenschappen van de te vernevelen vloeistof zijn van belang 
voor de deeltjesgrootte en de neveldichtheid. Omdat bij het eigen onder
zoek geen gebruik wordt gemaakt van persluchtverstuivers wordt hierop niet 
verder ingegaan.

Ad 2 Verneveling door middel van centrifugeren. Hierbij wordt de te verne
velen vloeistof op een snel draaiende schijf gebracht. Aan de rand van deze 
schijf ontstaan dan druppeltjes van verschillende grootte. Ook hier worden 
de grote druppeltjes weer weggevangen en de kleine, zwevende druppeltjes 
worden met de gasstroom afgevoerd en vormen zo de nevel. De neveldicht
heid kan vrij groot zijn, maar er zijn twee bezwaren aan deze methode ver
bonden: de te vernevelen vloeistof verdampt vrij sterk, waardoor de concen
tratie van de werkzame stof te veel kan toenemen. Dit is vooral een bezwaar 
bij moeilijk oplosbare en slijmvliesprikkelende medicamenten. Het tweede 
bezwaar is een grote spreiding in de deeltjesgrootte. Tegenwoordig wordt 
deze methode niet meer gebruikt voor de aerosoltherapie.

Ad 3 Verneveling door middel van ultrasonoor geluid. Hoogfrequente trillin
gen tussen 0,5 en 4 megaHerz, die worden voortgebracht door een electro- 
mechanische omvormer, worden doorgegeven aan een licht gebogen komme
tje, dat de bodem vormt van een bakje waarin de te vernevelen vloeistof zit. 
De trilling wordt gefocusseerd aan de oppervlakte van de vloeistof; hierdoor 
wordt een vloeistofkolommetje als een fontein omhoog gestuwd. Deze fon
tein valt in grote en kleine druppeltjes uiteen. Bij hogere trillingsintensiteit, 
boven 30 Watt per cm2, worden vrijwel uitsluitend kleine druppeltjes ge
vormd over de gehele lengte van de fontein. Bij lagere intensiteit, beneden 
30 Watt per cm2, wordt alleen aan het onderste gedeelte van de fontein 
intermitterend fijne nevel gevormd. Figuur II-2 geeft schematisch deze wijze 
van nevelproductie weer. Bij een vermogen van 30 Watt per cm2 kan in het 
algemeen niet meer dan 1,5 ml per minuut worden geproduceerd. Verschil
lende ultrasonore vernevelaars, ook de in dit onderzoek gebruikte DeVilbiss, 
zijn op een hogere intensiteit in te stellen; de nevelproductie neemt dan toe. 
Te hoge intensiteit kan leiden tot afbraak van de te vernevelen therapeutische 
stof (Boucher e.a. 1968). Zij raadden daarom aan voor het vernevelen van 
medicamentoplossingen geen hogere intensiteit te gebruiken dan 20 ä 30 
Watt per cm2. Wanneer het om bevochtiging gaat, waarvoor alleen water of
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Figuur II-2
Naar Boucher en Kreutner, Annals of Allergy, 26, pag. 592 (1968) en Mercer, Arch. 
Intern Med., 131, pag. 46, (1973). Schematische weergave van een ultrasonore vemevelaar.

een zoutoplossing wordt gebruikt, kunnen hogere vibratie-intensiteiten wor- 
den aangewend en komt er meer nevel ter beschikking.
De mediane diameter van de neveldruppeltjes geproduceerd door een ultra- 
sonore vemevelaar met een frequentie beneden 2 megaHertz valt vrij nauw- 
keurig te berekenen met de formule van Lang, aangehaald door Mercer e.a. 
(1968). Volgens Lang (1962) geldt deze formule alleen voor geringe nevel- 
productie.

D = 0,34
Brrd
aF2

V3

D = diameter in /am
d = oppervlaktespanning in dynes/cm.
F = frequentie in megaHertz
a = soortelijk gewicht van de vloeistof in g/cm3.
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Volgens Boucher e.a. (1968) gaat de formule echter alleen op voor frequen
ties lager dan 0,5 megaHertz. Voor hogere frequentie staat de relatie tussen 
de mediane deeltjesdiameter en de frequentie volgens hen niet vast. Facto
ren als de diameter en de ophanging van de omvormer en de snelheid van de 
luchtstroom waarmee de nevel wordt afgevoerd spelen dan ook een rol. De 
afvoer van de nevel uit de vernevelaar lijkt volgens een onderzoek van Mercer 
e.a. (1968) de belangrijkste factor. Zij vonden experimenteel dat de mediane 
deeltj esdiameter van een Mist-02-Gen ultrasonore vernevelaar met een tril- 
lingsfrequentie van 1,4 megaHertz en een flow van 24,7 liter per minuut ge
lijk was aan die van een Ultramist III (Mead Johnson) met een trillingsfre- 
een ademminutenvolume van 5 liter, namelijk 3,9 qm. De berekende medi
ane deeltjesdiameter van de eerste vernevelaar bedroeg echter 3,7 jum en van 
liter, was de berekende en de experimenteel bepaalde mediane deeltjesdia
meter wel gelijk, namelijk 4,9 qm.
Volgens Boucher e.a. (1968) varieert de deeltjesdiameter van de Ultramist 
III vernevelaar tussen 1,5 en 3 /xm bij een krachtige luchtstroom, tussen 
3 en 6 qm bij een matig sterke en tussen 7 en 10 /xm bij een zwakke lucht
stroom. De luchtstroom komt van boven de ultrasonore vernevelaar binnen 
en is gericht op de top van de fontein. De sterke luchtstroom blaast de grote 
druppeltjes terug in de fontein en in de vemevelvloeistof; bij een zwakke 
luchtstroom is dit in veel mindere mate het geval, zodat de grotere nevel- 
druppeltjes met de fijne kunnen worden afgevoerd. Bij de vernevelaar, die 
voor het eigen onderzoek is gebruikt, stroomt de lucht van opzij de verne
velaar binnen en verlaat de vernevelaar op gelijke hoogte onder een hoek van 
90 graden. De luchtstroom daarbij gebruikt is tamelijk groot, tenminste 20 
liter per minuut, en bij krachtig inademen meer. Verwacht kan worden dat, 
hoewel de luchtstroom niet van boven invalt zoals bij het onderzoek van 
Boucher e.a., de meeste grote druppeltjes in de vernevelaar achterblijven.
Een DeVilbiss ultrasonore vernevelaar, type 35A, die bij het eigen onder
zoek is gebruikt, produceert volgens de formule van Lang een nevel met 
een mediane deeltjesgrootte van 3,8 /xm. Mercer e.a. (1968) vonden door 
meting en statistische berekening bij een DeVilbiss ultrasonore vemeve- 
laar, type 880 met dezelfde frequentie als type 35A, namelijk 1,35 mega
Hertz, een mediane deeltjesdiameter van 3,5 /xm. Het verschil tussen bereke
ning en meting is dus klein.
De ’’median mass diameter” van deze vernevelaar bleek volgens hen afhan
kelijk van de intensiteit van de omvormer te variëren tussen 5,7 en 6,9 
/xm bij respectievelijk hoge en lage intensiteit. Deze opgaven gelden voor wa
ter of een zoutoplossing. Worden voor de aerosoltherapie medicamenten 
gebruikt die de oppervlaktespanning en/of het soortelijkgewicht van de ver- 
nevelvloeistof aanmerkelijk veranderen dan moet opnieuw de mediane dia
meter van de deeltjes worden berekend en eventueel door meting worden ge
controleerd.
Een constante, snelle nevelstroom door de vernevelaar, zoals ook in het eigen 
onderzoek is toegepast, heeft volgens Mercer e.a. (1968) tot gevolg dat de 
coagulatie en de sedimentatie in de vernevelaar een te verwaarlozen effect 
heeft op het deeltjesgroottespectrum. Zij wijzen er nog op dat tijdens het
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transport van de nevel door het toedieningssysteem het deeltjesspectrum en 
de neveldichtheid aanzienlijk kunnen veranderen.
De hoeveelheid nevel die door een ultrasonore vemevelaar wordt geprodu
ceerd is niet nauwkeurig te berekenen. Er bestaat wel verband tussen de ge- 
luidsintensiteit en de hoeveelheid gevormde nevel, maar dit verband is niet 
in een formule weer te geven. Boven 500 Watt per cm2 neemt de hoeveel
heid gevormde nevel per energie-eenheid weer af, met andere woorden er be
staat een plateau-effect in de omzetting van acoustische energie in nevel 
(Boucher). Het materiaal waarvan de electromagnetische omvormer is ver
vaardigd lijkt volgens hem ook enigermate van invloed op de neveldicht
heid.
De fysische eigenschappen van de te vernevelen vloeistof bepalen ook voor 
een deel de neveldichtheid. E.L. Gershenzon en O.K. Eknadiosyants, aange
haald door Boucher, bepaalden empirisch het verband tussen de neveldosis, 
de dampspanning, de viscositeit en de oppervlaktespanning. Zij vonden dat 
vloeistoffen met een hoge dampspanning en/of lage viscositeit door ultra- 
sonore trillingen het gemakkelijkst in nevel kunnen worden omgezet. De 
oppervlaktespanning wordt door hen als minder belangrijk opgegeven, de 
viscositeit als de belangrijkste factor.

Ad 4 Verstuiving met een drijfgas. Op deze wijze worden meestal sprays ge
produceerd, die hoofdzakelijk gebruikt worden in industrie, huishouden en 
cosmetica. Sprays zijn afkomstig uit spuitbussen. In een spuitbus is de te ver
nevelen vloeistof samengebracht met het gas dat onder overdruk gedeeltelijk

diamëtre ^

Figuur II-3
Van Riu e.a., La Physiologie de la trompe d’Eustache, pag. 407 (1966) Librairie Arnette. 
Procentuele verdeling van de deeltjesgrootte van de nevel uit een ultrasonore vernevelaar 
(A) en uit een persluchtverstuiver (B).
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Figuur II-4
Van Dirnagl, Physik der Inhalationstherapie, Wiener Medizinische Wochenschrift 105 
pag. 235 (1955).
Vergelijking van de deeltjesgrootte, de verdelingsgraad en de deeltjesmassa van een inhala- 
tienevel.

20



in de vloeistoffase verkeert. Bij het in werking stellen van de spuitbus stroomt 
uit een kleine opening, te vergelijken met het sproeistuk van een perslucht
verstuiver, een mengsel van de twee vloeistoffen naar buiten. In de buiten
lucht verdampt het drijfgas en blijft de te vernevelen vloeistof als kleine drup
peltjes over. Als drijfgas worden gehalogeniseerde koolwaterstoffen gebruikt, 
met name verbindingen met fluor. Deze stoffen zijn bij normaal gebruik niet 
schadelijk (Wesseling, Littlejohns en Herzheimer, 1976). De laatste tijd is het 
mogelijk geworden niet alleen sprays maar ook fijne aerosolen te maken. Een 
geneeskundige toepassing is het vernevelen van cortico-steroïden zoals beclo- 
methasondipropionaat, bekend onder de naam becotide en aldecin.
Voor de aerosoltherapie wordt gebruik gemaakt van verstuivers en ultraso- 
nore vernevelaars.
In figuur II-3 wordt de verdelingsgraad, het druppeltjesspectrum, van een 
nevel geproduceerd door een persluchtverstuiver vergeleken met een nevel 
van een ultrasonore vemevelaar. Hieruit blijkt dat een nevel van het tweede 
soort (getrokken lijn) uit een groter aantal fijne druppeltjes bestaat en dat 
de spreiding in deeltjesgrootte kleiner is dan van een nevel uit een perslucht
verstuiver (stippellijn).

mg/min

Ult raschall-VerneblerDüsenvernebler

Figuur II-5
Van Dirnagl, Inhalationstherapie mit Aerosolen (1971)
Resultaten van een vergelijkend onderzoek van 8 in de handel verkrijgbare persluchtver
stuivers en 4 ultrasonore vernevelaars, bij de laatste met verschillende instelling en lucht
doorstroming.
Punten en de middelste IJ-as: de beschikbare neveldosis in milligrammen vernevelde vloei
stof (5%keukenzoutoplossing) per minuut; gearceerde zuilen en buitenste IJ-assen: dup- 
peltjes-spectrum waarin 80% (tussen 10 en 90%) van de deeltjesmassa ligt. De dwarse 
streep in de zuilen geeft de ’’median mass diameter” weer.
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In figuur II-4 wordt voor een bepaald verband tussen deeltjesdiameter en 
het procentuele aantal deeltjes het daaruit volgende verband tussen deeltjes
diameter en de procentuele bijdrage in de totale nevelmassa weergegeven. We 
zien dat het relatief geringe aantal grote deeltjes een relatief grote bijdrage 
aan de totale nevelmassa levert.
Volgens een onderzoek van Dirnagl (1971) zijn de meeste ultrasonore ver- 
nevelaars in staat een fijne, compacte nevel te vormen. Dirnagl onderzocht 
8 persluchtverstuivers en 4 ultrasonore vernevelaars en bepaalde de deeltjes
grootte, de verdelingsgraad en de beschikbare neveldosis. In figuur II-5 zijn 
de resultaten van zijn onderzoek weergegeven. Hieruit blijkt o.a. dat de be
schikbare neveldosis, door Dirnagl uitgedrukt in mg in plaats van mm3 per 
minuut, van nevel aflcomstig van een ultrasonore vemevelaar aanmerkelijk 
groter is dan van een nevel uit de meeste persluchtverstuivers.
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Hoofdstuk III

AEROSOLTHERAPIE

De aerosoltherapie wordt toegepast bij ziekten van de luchtweg. Het medica
ment, dat meestal is opgelost in water, wordt daarbij plaatselijk toegediend. 
De neveldruppeltjes, die bij de ingang van de luchtweg in zwevende toestand 
verkeren, dienen wanneer zij zijn aangekomen in het doelgebied op het slijm
vlies van de luchtweg neer te slaan. Dimagl (1971) beschrijft het doel van de 
aerosoltherapie als volgt: ”De juiste hoeveelheid medicament in het 
betreffende gebied van de luchtweg brengen; om dit doel te bereiken moeten 
de aerosoldeeltjes de transportweg van de vemevelaar naar het doelgebied in 
de stroom van de ademhalingslucht zwevend afleggen en dan op het juiste 
moment op het slijmvlies neerslaan.”
De hoeveelheid medicament wordt in hoofdzaak bepaald door de wijze van 
neve lp reductie; het op de juiste plaats neerslaan van de neveldruppeltjes 
wordt bepaald door de stabiliteit van de nevel. Enkele factoren, die de stabi
liteit bij de aerosoltherapie bepalen zijn te beïnvloeden; het zijn het soorte
lijk gewicht van de nevelvloeistof c.q. -druppeltjes, de diameter van de deel
tjes, de verblijftijd van de nevel in de luchtweg, de diameter van de luchtweg 
en de temperatuur.
Het soortelijk gewicht van de neveldruppeltjes hangt af van de hoeveelheid 
en soort van het er in opgeloste medicament. In het algemeen zal het soorte
lijk gewicht, gezien de geringe concentratie van het medicament, niet van 
veel invloed zijn. De diameter van de neveldruppeltjes hangt hoofdzakelijk 
af van de wijze van nevelproductie. De verblijftijd van de deeltjes in de lucht
weg is afhankelijk van de wijze van ademhalen. De diameter van de luchtweg 
is het minst te beïnvloeden. Alleen decongestieve neusdruppels en antihista- 
minica staan hiervoor ter beschikking; de laatste hebben alleen effect bij een 
atopische allergie. De afmeting van de luchtweg heeft volgens Lippmann en 
Albert (1969) overigens een grote invloed op de nevelneerslag in de lucht
weg. Zij zijn van mening dat de grote individuele verschillen in de nevelneer
slag, die door hen is gevonden, veroorzaakt worden door de individuele ver
schillen in de afmeting van de luchtweg.
Over de invloed van de temperatuur op de nevelneerslag zijn de opvattingen 
verschillend; hierover is gesproken in hoofdstuk I. Een waterige nevel lijkt bij 
inhalatie het minst in samenstelling te veranderen wanneer hij op lichaams
temperatuur wordt toegediend. Het gedrag van de nevel in de luchtweg is 
dan het meest voorspelbaar omdat de grootte van de neveldruppeltjes het 
minst verandert.
Op grond van het bovenstaande dient bij de aerosoltherapie aandacht te 
worden besteed aan de wijze van de nevelproductie en aan de wijze van 
ademhalen. De persluchtverstuiver en de ultrasonore vernevelaar, die in de 
aerosoltherapie worden gebruikt, zijn in het voorgaande hoofdstuk bespro
ken. De verschillen betreffen vrijwel alle hiervoor genoemde neveleigenschap- 
pen (Nückel 1958).
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Bij de berekening en het experimentele onderzoek van de nevelneerslag in de 
menselijke luchtweg is vooral aandacht besteed aan de invloed van de grootte 
van de neveldeeltjes en aan de wijze van ademhaling. Hierop wordt nu verder 
ingegaan, met als leidraad het overzichtsartikel van Mitchel (1960), ’’Reten
tion of aerosol particles in the respiratory tract”, met veel literatuurverwij
zingen.

Berekening van de nevelneerslag in de menselijke luchtweg

Als eerste heeft Findeisen in 1935 de neerslag van ingeademde nevel in de 
menselijke long berekend aan de hand van een mathematisch schema van de 
bronchiaalboom met trachea, rekening houdend met de factoren die de sta
biliteit van de nevel bepalen: sedimentatie, impactie en Brownse beweging.
In tabel III-1 zijn de resultaten van de berekening van Findeinsen weergege
ven.
Door Landahl (1950) werden de berekeningen van Findeisen gemodificeerd, 
o.a. door toevoeging aan het model van mond en farynx. Tevens ging hij na 
welke invloed de wijze van ademhalen zou hebben op de nevelneerslag. Zijn 
uitkomsten staan in tabel III-2.

Tabel III-1
Berekende neerslag in de longen van neveldeeltjes van verschillende diameter 
uitgedrukt in procenten;de bovenste luchtweg is buiten beschouwing gelaten. 
Volgens Findeisen (1935).

Longdelen 0=0,2 0 = 0,6 0 = 2 0 = 6 /um

A Trachea 0,08 0,03 0,10 0,8
A - B < 0,01 0,02 0,16 1,2
B Hoofdbronchi 0,10 0,05 0,11 0,7
B -C < 0,01 0,03 0,27 2,5
C Bronchi le orde 0,13 0,07 0,07 0,4
C -D < 0,01 0,04 0,57 3,8
D Bronchi 2e orde 0,26 0,13 0,14 0,8
D - E < 0,01 0,02 0,52 2,7
E Bronchi 3e orde 0,51 0,29 0,35 2,0
E -F < 0,01 0,02 0,84 3,1
F Bronchioli terminales 3,1 2,0 4,0 25,4
F -G < 0,01 < 0,01 0,79 1,5
G Bronchioli respiratorii 3,2 2,0 3,7 16,0
G-H < 0,01 0,01 1,8 2,5
H Ductuli alveolarii 19,1 15,8 40,3 36,6
H - I < 0,01 < 0,01 1,1 —

I Sacculi alveolarii 8,6 12,7 41,6 —

Uitgeademd 65,0 65,8 2,6 —
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Perron (1976) geeft de verschillen aan tussen enige veronderstellingen, die 
worden gemaakt bij de berekeningen en de werkelijke situatie bij de levende 
mens.
Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat,
1 de lucht- en nevelstroom overal en altijd laminair is,
2 de luchtweg niet van vorm verandert en de trachea en bronchi een rond 

lumen hebben,
3 het aerosol aan het begin van een buis homogeen verdeeld is over de hele 

oppervlakte,
4 de longventilatie overal gelijk is,
5 de inademing even lang duurt als de uitademing.

Hij toont aan dat deze veronderstellingen niet met de werkelijkheid overeen
komen.

Experimenteel onderzoek van de nevelneerslag bij de mens

Hierbij komt naar voren dat aerosolen niet alleen van belang zijn in de cura
tieve geneeskunde maar ook in de preventieve geneeskunde, met name in de 
bedrijfsgeneeskunde van de mijnbouw. De neerslag van ’’stof’ in de luchtweg 
staat al lang in de belangstelling met de vraag in hoeverre hierdoor ziekten 
kunnen ontstaan en zo dit het geval is, op welke wijze het binnendringen van 
aerosolen in de longen kan worden voorkomen.

Equivalent Partiele Diameter, microns (pl/zDp)

1.0 2.0 30 4.0 5.0 60 70 8.0 9.0

Upper respiratory 
retention (nasal',

Partiele Diameter, microns

Figuur III-1
Procentuele neerslag van ingeademde stofdeeltjes in de bovenste luchtweg en in de alveoli 
in relatie tot de deeltjesgrootte, berekend door Brown e.a. (1950) op grond van experi
menteel onderzoek. Uit Mitchel (1960).
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Neerslagmeting is o.a. gedaan door Brown e.a. (1950) met een indirecte me
thode. Hierbij wordt de retentie berekend door meting van de hoeveelheid 
vaste stofdeeltjes die uit de tractus respiratorius terugkomt in de uitademings- 
lucht. Elke uitademing wordt in een aantal fracties gescheiden, vertegenwoor
digend de lucht van de bovenste luchtweg, midden- of bronchiaal gebied en 
het alveolaire gebied. In figuur III-l is het resultaat van deze bepaling weerge
geven, de omrekening in aerodynamische diameter (equivalent partiele dia
meter) is afkomstig van Mitchel.
Bij de maximale alveolaire retentie wordt verondersteld dat zowel bij in- als 
uitademing neveldeeltjes neerslaan, bij de minimale retentie alleen bij de in
ademing. Brown e.a. menen dat de werkelijke neerslag tussen de twee uiters
ten zal liggen.
Davies (1952) vergelijkt de uitkomst van het onderzoek van Brown e.a.
(1950) met metingen van VanWijk en Patterson, Dennis en Sawyer, Bedford 
en Warner en Cartwright en Nagelschmidt en concludeert dat er een vrij gro
te mate van overeenstemming is. Volgens Davies wordt bij de berekening van 
Landahl (1950) en de bepalingen van Landahl e.a. (1951 en 1952) de deel- 
tjesdiameter een factor twee te groot geschat. De grootste nevelretentie in 
de longen is volgens Landahl van een nevel met een deeltjesdiameter van 5 
ä 6 qm. Hiermee rekening houdend kan het werk van Landahl e.a. wel worden 
gebruikt om het effect van de ademhaling op de nevelneerslag na te gaan.
De alveolaire nevelretentie hangt af van het aantal deeltjes dat bij de inade
ming het perifere gebied van de longen bereikt en dit is weer afhankelijk van 
het ademvolume (T). De neerslag is verder afhankelijk van de verblijftijd van 
de nevel en die is omgekeerd evenredig met de ademfrequentie (R). De nevel
neerslag in de alveolaire ruimte wordt derhalve bepaald door de verhouding 
T/R. Het is daarom te verwachten dat bij langzame, diepe ademhaling de 
nevelneerslag in de alveoli zal worden bevorderd (Davies 1952). Volgens 
hem bevestigen de metingen van Landahl e.a. (1951) deze veronderstelling 
voor deeltjes kleiner dan 1,9 /xm (Landahl’s maat 3,8 ^m), gemeten bij een 
ademfrequentie van 15, 17,5 en 5 per minuut met een ademvolume van 
respectievelijk 0,45, 0,9 en 1,35 liter. Het ademminutenvolume van deze 
drie wijzen van ademhaling is ongeveer gelijk. Voor grotere deeltjes gaat deze 
regel niet op ten gevolge van turbulentie in de hoger gelegen delen van de 
luchtweg. Door turbulentie neemt de nevelneerslag door impactie toe.
Volgens de bepalingen van Landahl (1951) is de neerslag van nevel boven het 
alveolaire gebied niet afhankelijk van de ademfrequentie en het ademvolume 
wanneer het ademminutenvolume gelijk blijft.
Over de filterfunctie van de neus is weinig onderzoek gedaan.De neerslag van 
de nevel in de neus is, zoals elders in de luchtweg, afhankelijk van de deeltjes
diameter, de afmeting van het neuslumen en van de ademhaling. De afmeting 
van het neuslumen is sterk wisselend, zowel bij één persoon als bij verschil
lende individuen. Om een indruk te hebben van de neusdoorgankelijkheid 
voor nevel worden de resultaten van het onderzoek van Landahl en Tracewell 
(1949) gegeven: bij een ademminutenvolume van 17 liter passeert 80% van 
de deeltjes van 0,9 /rm doorsnede, 50% van deeltjes van 2 pm en 20% van 
deeltjes van 6 qm aerodynamische diameter de neus. Belangrijk voor de 
aerosoltherapie is de waarneming dat circa 21% van de neerslag in de neus 
voor rekening van de neushaartjes komt.
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Lippmann en Albert (1969) deden nevelneerslagmetingen met een directe 
methode door merken met een radio-isotoop. Zij gingen de relatie na tussen 
deeltjesgrootte en plaatselijke neerslag in de menselijke luchtweg. Het betrof 
een onderzoek bij gezonde proefpersonen bij wie in het totaal 93 nevelneer
slagmetingen werden gedaan. De neveldeeltjes bestonden uit poreuze bolle
tjes ijzeroxyde van verschillende diameter, liggend tussen 1,3 en 7,9 pm. De 
aerodynamische diameter lag tussen 2,1 en 12,5 pm, s.g. 2,5. Het 
ademminutenvolume was circa 14 liter, de adem frequentie verschillend. De 
neveldeeltjes waren gemerkt met Au19 8 of Tc9 9 m . De neerslag in de lucht
weg werd gemeten met vier 5-inch scintillatiedetectoren en één 3-inch scin- 
tillatiedetector. De vijf detectoren waren zodanig gecollimeerd en opgesteld 
dat de telefficiëntie vrijwel onafhankelijk was van de verdeling van het radio
actieve materiaal in de longen. De collimatie en de opstelling van de 3-inch 
detector was zodanig gekozen, dat het gezichtsveld vrijwel geheel beperkt 
was tot trachea en onmiddellijke omgeving. De maag en de darmen werden 
niet gemeten. Op deze wijze kon de neerslag in de mond, keel en larynx, 
trachea en grote bronchi en het alveolaire gebied apart worden vastgelegd. 
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt bleken er vrij grote individuele verschillen 
in de nevelneerslag te bestaan. In tabel III-3 zijn enige van de meetresultaten 
die van belang zijn voor het eigen onderzoek, weergegeven. (Deze tabel komt 
niet voor in het artikel van Lippmann en Albert).

Tabel III-3
Relatie tussen de deeltjesgrootte uitgedrukt in aerosdynamische diameter en 
de nevelneerslag in de menselijke luchtweg, naar Lippmann en Albert (1969).

Deeltjes
diameter

Maximale en minimale percentage van de hoeveelheid inge
ademde nevel die neerslaat in:

Bovenste lucht
weg

Trachea + Grote 
Bronchi

Alveolair
Gebied

Max Min Max Min Max Min

3 pm 20 < 10 50 < 10 40 ‘>
6 /xm 65 25 80 30 45 5
9 ßm 90 45 95 60 15 4

12 pm > 95 60 > 95 80 ? 3

Wanneer ervan wordt uitgegaan dat de neerslag in het doelgebied zomogelijk 
tenminste 50% moet bijdragen kunnen voor de aerosoltherapie de volgende 
richtlijnen worden gegeven met betrekking tot de deeltjesgrootte: voor de 
bovenste luchtweg een nevel met een deeltjesdiameter tussen 9 en 12 qm, 
voor de trachea en de grote bronchi tussen 6 en 9 pm en voor het alveolaire
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gebied, inclusief de bronchioli terminales, kleiner dan 3 De adviezen 
van Portmann en Grimaldi (1955) en Dirnagl (1971) komen hiermee goed 
overeen. Zie tabel III-4.

Tabel II1-4
Geadviseerde deeltjesdiameter van een nevel bestemd voor de verschillende 
delen van de luchtweg.

Doelgebied Deeltjes diameter 
in jam

Percentage dat het 
doelgebied bereikt

Portmann
Grimaldi

Dirnagl

mond
keel
neus
sinus
larynx
trachea
bronchi

hoofd
middel
kleine

bronchioli
alveoli

1
^ 7-15
1
2 3-6
1

2'5

,-3

I > 12 

?
6-12

1 3' 6
i
1i 1- 3

Y/

i

P
15

100

60

30

20

Volgens Dirnagl slaan de neveldeeltjes tussen 6 en 12 /xm diameter die de bo
venste luchtweg zwevend passeren, bijna alle neer in de bronchi; bij adem
haling door de neus wordt een nevel met deze deeltjesgrootte voor 80% in 
de neus neergeslagen. De neveldeeltjes tussen 3 en 6 pm diameter slaan, voor 
zij het doelgebied bereiken, voor 50% in de bovenste luchtweg neer. Een ge
deelte van de neveldeeltjes tussen 1 en 3 pm diameter slaat, voordat zij het 
doelgebied bereikt, in de grote bronchi neer, een gedeelte wordt weer uitge
ademd. Dirnagl is de enige die vermeldt dat de nevel die achterblijft in mond 
en keel voor een belangrijk deel later in de maag terecht komt. Voor de la
rynx wordt door hem geen specifieke deeltjesgrootte geadviseerd.

Aerosoltherapie van sinusitis

Pons (1949) noemt de volgende vier functies van aerosoltoediening bij 
sinusitis:
1 afslanken van het gezwollen slijmvlies,
2 drainage van de afscheiding,
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3 ventilatie van de bijholten met lucht of zuurstof,
4 het doen neerslaan van medicament in hetbetreffende gebied.

Alleen Portmann en Grimaldi (1955) geven de gewenste deeltjesgrootte voor 
de neusbijholten op, 3 tot 6 ßm. Bij een qualitatief onderzoek met door 
methyleenblauw gemerkte nevel konden ze echter geen nevelneerslag in de 
sinus aantonen (Portmann, Grimaldi 1955). Dit gelukte evenmin wanneer de 
nevel met wisselende over- en onderdruk, zoals aangegeven door Pons, Glass 
en Garthwaite (1949), werd toegediend. De proef werd als volgt uitgevoerd: 
na de inhalatie werd de neus door spoelen gereinigd, vervolgens werd op de 
gebruikelijke wijze kaakspoeling gedaan. In het teruggelopen spoelvocht 
was geen methyleenblauwverkleuring te zien. Maduro, Ludmer (1949) die 
op dezelfde wijze nevel lieten inademen (Barach e.a. 1946) concludeerden 
dat chronische sinusitis zeer weinig of in het geheel niet door een aerosolthe- 
rapie is te beinvloeden.
Drabe (1952) heeft de neerslag in de kaakholten onderzocht met behulp van 
radioactief gemerkte nevel, waarvoor P3 2 werd gebruikt dat een halfwaarde- 
tijd heeft van 14,3 dagen. De gebruikte nevel was afkomstig van een pers
luchtverstuiver. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 18 patiënten lijdende aan 
een chronische sinusitis, die voor operatieve behandeling in aanmerking kwa
men. Er was uiteraard geen controlegroep van gezonde proefpersonen die 
deze behandeling onderging. De nevelneerslag in de sinus werd bepaald door 
de hoeveelheid radioactiviteit van het bij de operatie verkregen slijmvlies te 
meten. Zijn conclusie was dat in verhouding tot de geinhaleerde hoeveelheid 
slechts zo weinig radioactief fosfor was aan te tonen in de kaakholten dat 
een overeenkomstige hoeveelheid medicament op gelijke wijze toegediend 
geen resultaat zou geven. Hierbij moet worden aangetekend dat het mogelijk 
is dat het niet binnendringen van de nevel in de kaakholten veroorzaakt werd 
door de afsluiting van het Ostium (Drettner 1965a).
Badré, Guillerm, Renon en Abran deden in 1973 mededeling van hun in vivo 
onderzoek bij een groep patiënten lijdende aan acute sinusitis. Zij wilden 
nagaan of er van een vibrerende nevel meer in de kaakholte neersloeg dan van 
een niet-vibrerende nevel. De nevel, geproduceerd door een ultrasonore ver- 
nevelaar, was gemerkt met lithium-chloride dat vlamfotometrisch kan worden 
aangetoond. Op deze wijze is qualitatieve bepaling mogelijk. Zij vonden 
door middel van kaakspoeling via een verblijfskatheter dat er ook van een 
niet-vibrerende nevel een deel in de kaakholte neersloeg. Op dit onderzoek 
wordt verder ingegaan in hoofdstuk IV.
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Hoofdstuk IV

VIBRERENDE AEROSOLEN

De naam vibrerende aerosol is afkomstig van Voet (1967a) en is zijn vertaling 
van ’’aérosol sonique”. Deze benaming wordt het eerst gebruikt door Pescio 
in zijn proefschrift dat op 16 december 1959 verschijnt, getiteld ’’Traitement 
des Sinusites par les Aérosols Soniques”. Onder dezelfde titel is de volledige 
tekst gepubliceerd door Riu, le Den en Pescio (1960). Dit klinische onder
zoek is gebaseerd op het experimentele onderzoek van Rey (Thèse, Bordeaux 
1958). Op grond van een patentaanvraag moeten Guillerm en Badré beschouwd 
worden als de uitvinders van deze nieuwe vorm van neveltoediening. Het on
derzoek van Rey stond onder hun leiding (zie ook Guillerm, Badré, Flottes,
Riu en Rey 1959).
De ’’aérosol sonique”, vibrerende nevel, betekent een essentiele verandering 
in de aerosoltherapie, inhalatie behandeling, van sinusitis. Het uitgangspunt 
van Guillerm e.a. is dat de gasuitwisseling tussen neus en sinus berust op dif
fusie. Neveldeeltjes zouden ook door diffusie vanuit de neus in de sinus bin
nendringen. Berekend wordt dat de diffusiesnelheid van een neveldeeltje van 
5 pm 1016 maal geringer is dan van een zuurstofmolecuul. De hoeveelheid 
nevel die op deze wijze in de sinus komt is dan ook te verwaarlozen. Wanneer 
op kunstmatige wijze de diffusie kan worden verhoogd is te verwachten dat 
niet alleen de gasuitwisseling tussen neus en sinus toeneemt maar dat er ook 
een merkbare hoeveelheid nevel in de sinus zal binnentreden. Guillerm e.a. 
hebben de diffusie verhoogd door de nevel met geluid in trilling te brengen.
Rey heeft proeven gedaan met een model, gemaakt van glas en een dier
experimenteel onderzoek. Een cilinder, die aan beide zijden open was, stelde 
de neus voor. De lengte van die cilinder was 50 mm en de diameter 13 mm.
In de zijwand van de cilinder bevond zich een opening voor verbinding met 
de sinus. De sinus was een afgesloten cilinder met een inhoud van 5 ml. De 
diameter van het verbindingsbuisje tussen sinus en neus was 4 mm, de lengte 
kon worden gevarieerd tussen 11 en 27,8 mm. De nevel werd gemerkt met na
trium fluoresceine. Om de eventueel in de sinus doorgedrongen neveldrup: 
peltjes te kunnen detecteren werd de lucht uit de quasi-sinus door een pomp 
aangezogen en via een filter weer in de sinus teruggeleid; de capaciteit van de 
pomp bedroeg 70 ml per minuut. Dit filter werd beoordeeld onder ultra
violet licht waardoor het mogelijk was om al de geringste hoeveelheid 
fluoresceine aan te tonen. De pomp zou geen drukverandering in de quasi- 
sinus te weeg brengen; aanzuigen van nevel uit de quasi-neus zou daardoor 
niet voorkomen.
Commentaar: de vraag moet worden gesteld of door het aanbrengen van een 
pomp die 16 maal per minuut de lucht in de sinus ververst de situatie in het 
model overeenkomt met de normale fysiologie bij de mens.

Onderzocht werd eerst de invloed van de lengte van het verbindingskanaaltje 
tussen neus en sinus op de minimale tijdsduur waarna nevel aantoonbaar was 
zonder geluid:
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Buislengte 11 mm: 
Buislengte 16 mm: 
Buislengte 20 mm: 
Buislengte 25 mm: 
Buislengte 27,8 mm:

nevel aantoonbaar 
nevel aantoonbaar 
nevel aantoonbaar 
nevel aantoonbaar 
nevel aantoonbaar

in de sinus na 3 sec. 
in de sinus na 20 sec. 
in de sinus na 55 sec. 
in de sinus na 30 min. 
in de sinus na 35 min.

Vervolgens werd de invloed van de diameter van het verbindingsbuisje onder
zocht; bij een diameter van 2 mm en een lengte van 11 mm en 16 mm was 
na 15 min. nog geen nevel in de sinus van het model aan te tonen.
Rey gebruikte voor zijn onderzoek van de ’’aérosol sonique” het hierboven 
beschreven neus-sinusmodel, de lengte van het verbindingsbuisje tussen neus 
en sinus bedroeg 25 mm en de inwendige diameter 4 mm.
Rey vond als antwoord op de vraagstelling bij welke frequentie van de ge- 
luidstrillingen het snelst nevel in de quasi sinus aantoonbaar was het volgende: 
bij frequentie 7,5 Hz: nevel aantoonbaar na 2 min. 10 sec.
bij frequentie 15 Hz: nevel aantoonbaar na 1 min. 30 sec.
bij frequentie 30 Hz: nevel aantoonbaar na 1 min. 10 sec.
bij frequentie 50 Hz: nevel aantoonbaar na 1 min. 10 sec.
Zijn conclusie luidde dat het neveltransport van neus naar sinus inderdaad 
toenam bij het in trilling brengen van de nevel en dat dit transport 
frequentie-afhankelijk was.
Op grond van deze gegevens werd door Rey voor het verdere onderzoek van 
de ’’aérosol sonique” een geluidsbron gebruikt (vibrator) met een frequentie 
van 100 Hz, de amplitude bedroeg 2 mm. Er waren nog twee argumenten 
voor deze keuze: 1. deeltjes ter grootte van 5 a 7 jum worden bijna volledig 
in beweging gebracht door een geluid van deze frequentie (bij een frequentie 
van 2000 Hz worden deeltjes van deze grootte, 5 /am, zo sterk in beweging 
gebracht dat zij in de knopen van de trillingen te hard op elkaar botsen waar
door samenklontering ontstaat, Guillerm e.a. 1960).
Commentaar: bij deze hoge frequentie is de golflengte kort en zijn er veel 
knopen, bovendien kunnen de deeltjes deze hoge frequentie niet volgen 
ten gevolge van hun traagheid.
2. de technische realisering; rekening houdend met de periodiciteit van het 
lichtnet die 50 Hz bedraagt, is een electrisch aangedreven vibrator van 100 
Hz vrij eenvoudig te bouwen met een grote mate van bedrijfszekerheid. Met 
deze 100 Hz-vibrator, amplitude 2 mm, was in het hierboven beschreven 
model nevel in de sinus aan te tonen na 10 sec. Dit zou betekenen dat het 
neveltransport naar de sinus door de ’’aérosol sonique” 180 maal wordt 
versneld.
Dierproeven werden gedaan met honden; het binnendringen van fluores- 
ceine bevattende nevel in de voorhoofdsholte werd op overeenkomstige wij
ze als in de sinus van het model bepaald met behulp van pomp en filter.
Bij het onderzoek van Rey waren 8 honden betrokken; zo mogelijk werden 
beide voorhoofdsholten geopend; in het totaal werden 14 sinus onderzocht. 
Evenals bij de proeven met het model werd nagegaan de minimale tijdsduur 
waarna nevel aantoonbaar was. 13 Maal werd nevel zonder vibratie toege
diend; het filter werd één maal beoordeeld na 20 sec., één maal na 6 min., 
één maal na 10 min. en vier maal na 15 min. Geen enkele keer was fluores-
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ceine op het filter aantoonbaar. De nevel werd gedurende maximaal 30 
min. toegediend. Zes filters werden na die tijd beoordeeld, vier maal werd 
een negatieve en twee maal een positieve uitslag verkregen.
Een vibrerende nevel werd acht maal toegediend aan drie honden zodat zes 
sinus konden worden onderzocht. In één sinus was geen nevelneerslag aan te 
tonen (twee maal onderzocht). In de vijf overige was nevel aantoonbaar, twee 
maal na 20 sec., drie maal na 30 sec. en één maal na 60 sec. (1 sinus werd 
twee maal onderzocht).
De volgende conclusie werd getrokken: nevel, die door een geluid van 100 
Hz in trilling wordt gebracht stroomt gemiddeld 60 maal sneller de voor
hoofdsholte van een hond binnen dan een nevel die niet in trilling wordt 
gebracht.
Wanneer in plaats van een vochtige nevel tabaksrook werd gebruikt was in 
een iets anders gevormd model van neus en bijholte, zonder gebruik te hoe
ven maken van pomp en filter, aan te tonen dat bij het inschakelen van de 
vibrator vrijwel onmiddellijk rook in de sinus binnenstroomde (Badré en 
Guillerm, 1960).
Commentaar: de deeltjesgrootte van tabaksrook ligt tussen 0,01 en 0,4 Mm, 
de deeltjes zijn dus beduidend kleiner dan bij de eerder gedane proeven van 
Rey (5 ä 6 pm) (Stuart 1973).

Zippel e.a. (1968) deden ook glasmodelproeven met gebruikmaking van een 
ultrasonore vernevelaar met deeltjesgrootte van 0,6 tot 4 pm en een vibrator 
van 100 Hz. Zij zagen alleen nevel in de quasi-sinus maxillaris en niet in de 
quasi-sinus frontalis binnendringen. Er wordt niet aangegeven welke afme
tingen de quasi-ductus nasofrontalis had en welke amplitude de vibrator had.
Het deed er niet toe of de verbinding met de sinus aan de boven- of aan de 
onderkant was gelegen (in tegenstelling tot Ladouce, 1951).
Kauf (1968) is van mening dat het binnendringen van een vibrerende aerosol 
in de neusbijholte berust op drie processen: 1. periodieke geluidsdrukwisse- 
ling, 2. toeneming van de diffusie en 3. longitudinale trillingsbeweging tussen 
buik (geluidsdrukminimum) en knoop (geluidsdrukmaximum).

Ad 1 Kauf gaat ervan uit dat de geluidsdrukwisseling in de bijholte bepalend 
is voor de toeneming van het massatransport van neus naar bijholte. De 
geluidsdruk in de bijholte zal behalve van de geluidsdruk in de neus afhan
kelijk zijn van demping. Hij berekent bij verschillende frequenties de dem
ping van een neusbijholte van 30 ml en een ostium van 10 mm lengte met 
een doorsnede van 1 mm en concludeert dat de drukwisseling in de bij
holte het grootst is bij lage geluidsfrequenties tussen 10 en 20 Hz.
Wanneer in de bijholte resonantie optreedt is te verwachten dat het nevel- 
transport naar de sinus wordt bevorderd.

Ad 2 De diffusie neemt volgens Kauf toe door verhoging van de beweging 
van de neveldeeltjes, dit geldt alleen voor kleine deeltjes. Op grond van 
mathematische berekeningen concludeert hij dat bij een geluidsfre- 
quentie van 50 Hz de deeltjes een diameter dienen te hebben van 3 
Mm of kleiner willen zij worden verplaatst. De afstand waarover zo’n 
deeltje wordt verplaatst is klein en ligt in de orde van enige millimeters.
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Hij noemt dit microscopisch massatransport. De deeltjes zouden door 
verstrooiing van de geluidsenergie in de nevel in extra beweging komen; 
ook dit proces draagt dan bij aan de toeneming van de diffusie.

Ad 3 Tussen knoop en buik van een staande trilling bewegen de gasmole
culen en de neveldeeltjes in de frequentie van het geluid heen en weer. 
Waneer er (ook) lopende golven zijn bevinden de knopen en buiken 
zich niet op een vaste plaats. Met het verplaatsen van de knopen en de 
buiken van de lopende golven bewegen de neveldeeltjes zich voort.
Ook dit proces kan bijdragen tot het microscopisch massatransport.

Het experimentele deel van het onderzoek van Kauf werd verricht met een 
model van neus en sinus. Het model werd doorstroomd met rook of ammo- 
niumchloride nevel of bacterie-aerosol. Met dit laatste was quantitatieve be
paling mogelijk.
Hij heeft nagegaan in welke mate het neveltransport naar de sinus afhankelijk 
is van:
1 de amplitude: bij grotere amplitude van de trilmembraan, die gevarieerd 

kon worden tussen 1 en 4 mm, trad eerder nevel in de sinus binnen dan 
bij lagere.

2 de frequentie: wanneer vergeleken werd de snelheid van neveltransport bij 
de frequentie 1, 2, 5, 10, 25 en 50 Hz dan bleek in deze opstelling de 
nevel het snelst in de sinus te treden bij 5 Hz.

3 het volume van de sinus: wanneer in het model het sinusvolume met 2/3 
werd verkleind trad bij 5 Hz vrijwel geen nevel in de sinus binnen; bij 
deze frequentie was in het niet-verkleinde model de neveltransportsnel- 
heid juist het grootst. In het verkleinde sinusmodel trad eerder nevel bin
nen bij een hogere dan bij een lagere geluidsfrequentie, gemeten werd bij 
5, 10, 25 en 50 Hz. Volgens Kauf neemt de energie van de neveldeeltjes 
door hoge frequentie toe met als gevolg verhoging van de diffusie en het 
microscopisch massatransport.

4 de dode ruimte, volume van het verbindingsbuisje: bij verkleining van de 
dode ruimte was er sneller nevel in de sinus te zien.

5 de lengte van het verbindingsbuisje tussen neus en sinus: bij een kortere 
verbinding trad eerder nevel in de sinus binnen. De verklaring die hierbij 
gegeven werd is dat de demping in een korter verbindingsbuisje geringer 
is.

Commentaar: in zijn onderzoek heeft Kauf geen geluidsdruk gemeten, even
min worden de acoustische eigenschappen van het model met de daaraan 
verbonden nevel- en vibratieslangen gegeven.
Bij vergroting van de amplitude neemt de geluidsdruk toe; aangetoond wordt 
dus dat het neveltransport afhankelijk is van de geluidsdruk. Dit is in 
overeenstemming met ons eigen onderzoek. Dat bij een frequentie van 5 Hz 
het snelst nevel in de bijholte wordt waargenomen zou zijn oorzaak kunnen 
hebben in het feit dat bij deze frequentie in de buurt van de sinusverbinding 
een geluidsdrukmaximum was gelegen. Dit hoeft niet op een toeval te berus
ten omdat bij het afgesloten einde van het acoustische systeem, dat is bij de 
vibrator, een geluidsdrukmaximum of knoop aanwezig is; bij lage frequen
ties is de golflengte zeer groot, bij 5 Hz circa 60 m. Wanneer er geen acous- 
tisch lek bestaat tussen vibrator en model zal dan ook bij het sinusostium nog
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een grote geluidsdruk te verwachten zijn. Wat betreft de inhoud van de bij
holten moet opgemerkt worden dat het voor de practische toepassing weinig 
zin heeft hier rekening mee te houden, omdat de bijholten zeer verschillend 
in grootte zijn. De resonantiefrequentie van de bijholten zal daarom ook zeer 
verschillend zijn.
Dat de afmeting van het verbindingsbuisje invloed heeft op het neveltransport 
van neus naar sinus is ook bij het eigen onderzoek gevonden.

Kummer en Dimagl (1969) verwachten dat een trillende nevel met een fre
quentie van 100 Hz niet pulserend maar continu in de sinus zal binnenstro
men. Zij spreken van een acoustisch gelijkrichteffect. Er zou een axiale 
stroom sinus inwaarts en een laterale stroom sinus uitwaarts ontstaan. Zij 
vermelden geen modelproeven om deze hypothese te bewijzen. In hoofdstuk 
VIII wordt hierop ingegaan bij de beschrijving van het onderzoek met stro- 
boscopisch licht.

Klinische resultaten van de ’’aérosol sonique” behandeling

Pescio (1959) deed een vergelijkend onderzoek van vibrerende en niet-vibre- 
rende nevel. De resultaten van zijn behandeling staan vermeld in tabel IV-1. 
Hieruit kunnen de volgende twee conclusies worden getrokken: ten eerste 
een aerosoltherapie geeft de beste resultaten bij een acute sinusitis, het voor
deel van de vibrerende nevel boven de niet-vibrerende nevel wordt niet aan
getoond; ten tweede de klinische genezing kan röntgenologisch niet steeds 
worden bevestigd.
Er werden verschillende antibiotica gebruikt te weten chlooramphenicol en 
penicilline al dan niet gecombineerd met streptomycine, terramycine en ook 
vier maal het zwavelpreparaat acthiol.
Er bleek een duidelijk verband te bestaan tussen permeabiliteit van het 
ostium en de kans op genezing. Bij 25 patiënten werd ventilometrie gedaan 
(Badré, Guillerm 1960); één patiënt had een cysteuse, één een allergische 
rhinitis en de overige 23 een sub-acute of chronische sinusitis. Bij 13 van hen 
was het ostium open, er trad genezing op bij 10 en verbetering bij 3 patiën
ten. Bij 8 was het ostium afgesloten, geen van hen genas, wel was bij 1 enige 
verbetering te constateren. De 2 overigen van de groep van 23 sub-acute of 
chronische sinusitispatiënten hadden een matig doorgankelijk ostium, de een 
verbeterde de ander niet. Omdat deze doorgankelijkheidsmetingen gedaan 
werden na de aerosoltherapie werd er ook mee aangetoond dat tijdens c.q. 
door de aerosoltherapie het sinusostium weer toegankelijk werd. Immers 
door Drettner (1965a) is aangetoond dat bij chronische sinusitis het ostium 
is afgesloten.
Zippel e.a. (1966 en 1968) deden ook in vivo-onderzoek, en wel bij 20 
patiënten die wegens chronische sinusitis operatief moesten worden behan
deld, nadat conservatieve behandeling, zonder aerosolen, niet tot genezing 
had geleid. Preoperatief werd een met lithiumchloride gemerkte nevel ge
ïnhaleerd. Bij de ene groep van 10 patiënten werd de nevel met vibratie toe
gediend, de andere, even grote groep patiënten, kreeg nevel zonder meer in
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Tabel IV-1
Resultaten van de behandeling van sinusitispatiënten met vibrerende en niet- 
vibrerende nevel, vlg. Pescio (1959).

Resultaten

Diagnose Behandelings- Genezen Verbeterd Niet genezen
wijze

klinisch röntgeno
logisch

klinisch röntgeno
logisch

klinisch röntgeno
logisch

Acute sinusitis niet-vibr.nevel
10 patiënten

7 6 1 2 2 2

41 patiënten vibrerende nevel 
31 patiënten

29 28 1 1 1 2

Chron. purulen
te sinusitis

niet-vibr.nevel
8 patiënten

5 3 0 1 3 4

19 patiënten vibrerende nevel
11 patiënten

8 5 3 3 0 3

Recidiverende
chron.sinusitis

niet-vibr.nevel
6 patiënten

3 1 0 1 3 4

13 patiënten vibrerende nevel 
7 patiënten

4 2 2 1 1 4

Chron. hyper- 
plast. sinusitis

niet-vibr.nevel
3 patiënten

1 1 0 0 2 2

10 patiënten vibrerende nevel 
7 patiënten

6 3 1 3 0 1

Polypeuse aller
gische sinusitis

vibrerende nevel
1 patiënt

1 1

1 patiënt

Cysteuse sinu
sitis

vibrerende nevel 
3 patiënten

1 2 3

3 patiënten

Sinusitis e 
vacuo

vibrerende nevel
1 patiënt

1 1

1 patiënt
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te ademen. De nevelapparatuur werd met behulp van een Rösch katheter op 
de neus aangesloten. Van te voren was de ontstoken sinus gespoeld en met 
lucht doorgeblazen. Tevens werd het neusslijmvlies met adrenaline afge- 
slankt. De ostiumdoorgankelijkheid werd bepaald met de methode van 
Drettner (1965b). Bij deze doorgankelijkheidsbepaling van het kaakholte- 
ostium wordt een fles met irrigatievloeistof, die door middel van een slang 
met de punctienaald is verbonden, geleidelijk omhoog bewogen en het hoog
teverschil gemeten tussen het vloeistofoppervlak in de fles en het sinusostium 
op het moment dat de irrigatievloeistof uit de neus begint te druppelen. Er 
wordt geen melding gemaakt van geluidsdrukmeting in de neus. In het slijm
vlies van de kaakholte, dat na de proef in zijn geheel bij de Caldwell-Luc 
operatie werd verwijderd, werd het lithiumgehalte vlamfotometrisch bepaald. 
Resultaat: wanneer de ostiumdoorgankelijkheid normaal was (kleiner dan 20 
cm waterdruk) bevond zich in het slijmvlies van de kaakholte van de patiën
ten die een vibrerende nevel hadden gekregen gemiddeld niet meer lithium 
dan in de controlegroep die een niet-vibrerende lithium bevattende nevel had 
ingeademd. Er was slechts één patiënt die maal de hoeveelheid lithium 
in zijn sinus had verzameld, volgens de schrijvers ten gevolge van een opval
lend groot ostium. Wanneer het sinusostium pathologisch was vernauwd was 
er wel verschil aanwezig tussen de twee patiëntengroepen: in de kaakholte 
van patiënten die een vibrerende nevel hadden ingeademd was gemiddeld 
4,3 x 10'2 mg lithium aantoonbaar; in de sinus van de patiënten van de con
trolegroep, die een niet-vibrerende nevel had gekregen, bedroeg de hoeveel
heid lithium 2,9 x 10"2 mg, dus met vibratie bijna de helft meer.
De onderzoekers beschouwen dit echter als zuiver toevallig gezien het feit 
dat er geen duidelijke correlatie bestond tussen de individuele pathologisch 
verhoogde ostiumdruk en de lithiumneerslag. Zippel e.a. concluderen dat de 
hoeveelheid lithium die in de sinus wordt gedeponeerd zeer gering is, dat een 
overeenkomstige hoeveelheid medicament nauwelijks therapeutische invloed 
zou kunnen hebben.
Commentaar: dat bij een nauw ostium meer nevel in de sinus binnendringt 
is in overeenstemming met het eigen onderzoek (zie tabel VIII-2).

Voet (1966) behaalde met de vibrerende aerosolbehandeling bij een ongese
lecteerde groep sinusitispatiënten bij 20% zeer goed, bij 60%goed, bij 15% 
matig en 5%geen resultaat. Criteria voor deze rubricering worden niet duide
lijk aangegeven. Een röntgenologische controle werd niet steeds gedaan. Er 
werden niet alleen volwassenen maar ook 25 kinderen - leeftijdsgroep van 6 
tot 15 jaar — behandeld.
Flottes en medewerkers van het Marine Hospitaal te Toulon vergeleken het 
aantal operaties wegens sinusitis in twee perioden van 1955 tot 1958 en van 
1959 tot 1963. In de eerste periode werd nog geen ’’aérosol sonique” ge
bruikt, in de tweede wel. Het bleek dat door het gebruik van de ’’aerosol so
nique” 40% minder sinusitispatiënten behoefden te worden geopereerd; voor 
pan-sinusitis bedroeg de vermindering zelfs 90% (persoonlijke mededeling). 
Door Kummer (1966) wordt de ’’aérosol sonique” voor een verscheidenheid 
van bovenste luchtwegaandoeningen toegepast. Hij vermeld gunstige 
klinische resultaten bij gebruik van verschillende geneesmiddelen. Röntgeno
logische controle van de neusbijholten werden door hem niet verricht.
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Kummer en Dirnagl (1969) konden van een ingeademde, vibrerende, radio
actief gemerkte nevel, waarvoor Technetium9 9m-colloid werd gebruikt, geen 
of slechts een geringe hoeveelheid neerslag in de kaakholte aantonen. De 
meetmethode wordt niet opgegeven. Zij veronderstellen dat de geringe neer
slag onder andere het gevolg is van de vermindering van de nevelproductie bij 
het in trilling brengen. Zij vragen zich af of de klinisch bereikte resultaten 
met vibrerende aerosolen wel op een verhoogde neerslag van nevel in de sinus 
berust of dat mechanische werking op de weefsels van neus en bijholte een 
rol spelen zoals verhoogde trilhaaractiviteit, het losmaken van de slijmlaag of 
het bevorderen van de drainage.
Commentaar: het is te verwachten dat de nevelproductie afneemt wanneer 
er in de vernevelaar een hoge geluidsdruk aanwezig is. Ook kan door de ge- 
luidstrillingen de nevelneerslag in het toedieningssysteem worden bevorderd. 
Hierop wordt ingegaan in hoofdstuk VII en IX. (

Door Badré, Guillerm, Renon en Abran (1973) zijn metingen gedaan met 
nevels gemerkt met lithiumcloride (Zippel 1968 en 1969). Nagegaan werd de 
nevelneerslag in de sinus maxillaris bij veertien proefpersonen bij toediening 
met en zonder 100 Hz vibratie. Direct na inhalatie werden de kaakholten 
gespoeld. Het leek hun niet waarschijnlijk dat daarmede al het neergeslagen 
lithium kon worden verwijderd. Resultaat: na toediening van een ’’aérosol 
sonique” was gemiddeld tweemaal zoveel lithiumcloride via een katheter uit 
de kaakholte te spoelen als na toediening van een gewone nevel. Er is een 
duidelijk verschil met het eerdere onderzoek van Rey (1968) dat onder lei
ding stond van de twee eerste onderzoekers, Badré en Guillerm. Zij geven als 
verklaring dat bij het spoelen van de kaakholte, waarbij de spoelvloeistof 
door de katheter terugloopt, niet de gehele sinuswand wordt afgespoeld en 
dat met name bij het ostium lithium chloride achterblijft. Mogelijk stroomt 
er ook fijne, nog niet neergeslagen nevel in de neus terug, bij het onderzoek 
van Rey zou deze nevel door de pomp zijn weggevangen.
Ter verbetering van de nevelneerslag in de sinus werd naar analogie van de 
tubaircatarrh-behandeling met de ’’aérosol sonique” (Riu e.a. 1966) de vib
rerende nevel toegediend met kortdurende perioden van drukverhoging, die 
zij noemden de ’’surpression pneumatique temporaire”; tijdens het slikken 
werd door middel van een ballon de druk in de neus verhoogd. Het resul
taat was dat bij een groep van 17 proefpersonen na toediening van een der
gelijke aerosol ruim vier maal zoveel lithiumchloride uit de kaakholte was 
te spoelen dan na toediening van een gewone aerosol. De individuele ver
schillen waren echter opvallend groot. Bij zes personen kwam minder dan 
twee maal zoveel nevel in de sinus terecht. Een verklaring kan zijn dat er 
verschil heeft bestaan in de ostiumdoorgankelijkheid of dat de overdruk- 
techniek onjuist werd toegepast.
Badré e.a. (1973) zijn overigens van mening dat het effect van de ’’aérosol 
sonique” deels berust op een soort slijmvliesmassage bij het ostium en slechts 
ten dele op het neerslaan van de medicamenteuse nevel in de sinus.
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Hoofdstuk V

SCINTIGRAFIE VAN DE LUCHTWEGEN MET RADIO-AEROSOLEN

Het onderzoek van de luchtweg met radioactieve isotopen is tot op heden 
vrijwel beperkt gebleven tot de longen. Er zijn vier toedieningswijzen:
1 intraveneus inspuiten van radioactieve aggregaten die in de longcapillai- 

ren worden opgevangen; op deze wijze worden perfusie-scintigrammen 
gemaakt;

2 inademen van een radioactief gas, hiervoor wordt Xenon1 33 gebruikt;
3 inademen van een radioactief gemerkte nevel (radio-aerosol);
4 intraveneus inspuiten van Xenon13 3 in physiologische zoutoplossing.
Als in dit proefschrift gesproken wordt over inhalatie-scintigrammen wordt 
uitsluitend de in sub 3 genoemde bedoeld.

Een inhalatie-scintigram wordt in de diagnostiek gebruikt om een afbeelding 
te vervaardigen van de bronchiaalboom. De nevel bereikt, wanneer hij fijn 
genoeg is, ook de bronchioli. Inhalatie-scintigrafie heeft als voordeel boven 
bronchografie dat ook de bronchioli worden afgebeeld. Bovendien is bron- 
chografie bij een dyspnoïsche patiënt niet altijd moge lijk; tegen inhalatie- 
scintigrafie zal zelden bezwaar bestaan. Omdat bij een inhalatie-scintigram 
ook kan worden gemeten hoe de radioactieve nevel zich verdeelt over de 
verschillende longgebieden, kan op deze wijze een indruk worden verkregen 
over de regionale longfunctie. Meer dan een indruk is dit niet, omdat de hoe
veelheid radioactiviteit in een bepaald longgebied niet representatief is voor 
de luchtdoorstroming daar de nevelneerslag door een onregelmatigheid van 
de luchtweg verhoogd kan zijn.
De inhalatie-scintigrafie heeft een plaats gekregen naast en niet in de plaats 
van het bestaande longfunctie-onderzoek. Isawa e.a. (1970) merken in dit 
verband op dat het inhalatie-scintigram zowel regionale als algemene lucht- 
wegveranderingen in beeld brengt; het longfunctie-onderzoek geeft de gemid
delde of overheersende pathologie weer. Röntgenfoto’s brengen structuren 
aan het licht en geven weinig informatie over de functieverandering.
Het gelijktijdig vervaardigen van een inhalatie-scintigram en een perfusie- 
scintigram is mogelijk door isotopen van verschillende 7 energie te gebruiken, 
bijvoorbeeld Technetium99"1 voor de nevel en Indium113m of Jodium1 31 
voor de intraveneuse injectie.
De radioactieve isotopen die worden gebruikt voor de inhalatie-scintigrafie 
kunnen aan verschillende stoffen worden gekoppeld. Deze verbindingen mo
gen niet irriteren, niet antigeen werken en niet toxisch zijn. Zij moeten vol
doende lang in de longen opgeslagen blijven om scintigrafie mogelijk te 
maken, dit houdt in dat zij in deze tijd niet mogen worden geresorbeerd. Uit
eindelijk moeten zij uit de longen worden afgevoerd via de luchtweg of door 
metabolisering (Isawa e.a. 1970; Pircher e.a. 1965).
Bij de keuze van de radiofarmaca moet de eis worden gesteld dat de stra- 
lingsbelasting zo klein mogelijk is. De stralingsbelasting wordt bepaald door
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halveringstijd, aard en energie van de straling en de verdeling in het lichaam. 
Nader wordt ingegaan op:
1 de gebruikte radioactieve isotopen en de chemische verbindingen;
2 de stralingsbelasting;
3 de interpretatie van de inhalatie-scintigrammen;
4 de hoeveelheid van de neergeslagen radioactieve nevel en de verdeling in 

het lichaam;
5 de invloed van de toedieningswijze en de manier van ademen;
6 het histologisch onderzoek bij proefdieren.

De gebruikte radioactieve isotopen en de chemische verbindingen

Vrij algemeen wordt tegenwoordig voor het merken van een inhalatie-aerosol 
Technetium99"1 (Tc99m), gebruikt. (Taplin e.a. 1966, Quinn e.a. 1966, 
Wolfsdorf e.a. 1969, Isawae.a. 1970, Bau e.a. 1971, Locher e.a. 1972, 
Alderson e.a. 1974, Otto 1975, Lin e.a. 1976). Aan deze isotoop wordt we
gens de geringe stralingsbelasting de voorkeur gegeven boven I131 en I12 5 
Hg197, Au198 (Taplin e.a. 1966) en In11 3m (Alderson e.a. 1974, Lin e.a.,
1974). Ook is wel gebruik gemaakt van Na2 4 (Wilson, LaMer 1948) en P3 2 
(Drabe 1952).
Tc99"1 wordt met verschillende verbindingen gebruikt, met zuurstof in de 
vorm van pertechnetaat (Wolsdorf e.a. 1969, Bau e.a. 1971); deze verbinding 
wordt snel door slijmvlies opgenomen en met het bloed afgevoerd en voldoet 
dus niet aan de hiervoor gestelde voorwaarde. Om dezelfde reden wordt 
I131 -orthoiodohippuraat en Hg19 7 -chloromerodrin (Taplin e.a. 1965 en 
1966) niet meer gebruikt.
Tc99"1 gekoppeld aan menselijk albumine (Taplin e.a. 1966, Isawae.a. 1970, 
Sanchis e.a. 1973, Alderson e.a. 1974, Otto 1975) en colloid (Quinn e.a. 
1966, Locher e.a. 1972, Lin e.a. 1974 en 1976) geeft reproduceerbare scinti- 
grammen en wordt als niet schadelijk beschouwd.

Stralingsbelasting

Door Taplin e.a. (1966) is de stralingsbelasting van de long berekend voor 
verschillende radio-aerosolen uitgaande van 0,1 mCi (0,1 milli Curie) neerge
slagen radionucleicle (zie tabel V-l).
Een dergelijk vergelijkend onderzoek werd ook gedaan door Pircher e.a.
(1967). Zij berekenden niet alleen de long- maar ook de totale lichaamsbe- 
straling en gingen daarbij uit van een lichaamsretentie van 14,6% van de toe
gediende hoeveelheid nevel (zie tabel V-2). In deze tabel is ook opgenomen 
de door Sanchis e.a. (1973) opgegeven stralingsbelasting na inhalatie van een 
ultrasonoor opgewekte nevel van een physiologische zoutoplossing, gemerkt 
met Tc99"1 -albumine, waarvan de radioactiviteit 2 mCi bedroeg.
De tabellen V-l en V-2 kunnen niet met elkaar worden vergeleken omdat de 
hoeveelheid geretineerde aerosol verschillend is.
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Tabel V-l
De stralingsbelasting van de longen na inhalatie van verschillende radio-aero- 
solen, uitgaande van 0,1 mCi neergeslagen radionucleïde, vlg. Taplin e.a. 
(1966).

Au19 8-colloid 216 mrad
I13 ^alumine 134 mrad
Hg19 7-chloromerodrin 46 mrad
I12 5-albumine 17 mrad
Tc9 9 m-albumine 11 mrad

TabelV-2
Stralingsbelasting na inhalatie van een radio-aerosol van I131 -albumine en 
Tc"m-albumine, vlg. Pircher e.a. (1967) en Sanchis e.a. (1973).

Pircher e.a. (1967) Sanchis e.a. (1973)

I1 31 alb.
2 mCi

Tc"m alb.
6 mCi

Tc99m alb.
2 mCi

’’total body” 
longen

153± 12,4 mrad 
4255±65,2 mrad

23± 4,8 mrad 
495±22,3 mrad

7 mrad
250 mrad

Ter voorkoming van opname van het Tc9 9 m in de speekselklieren, het maag- 
slijmvlies en de schildklier werd door Sanchis e.a. (1973) 2 uur vóór en 2 uur 
na de aerosolinhalatie kalium-perchloraat gegeven.
Kempi en von Scheele (1975) vernevelden gedurende 5 tot 10 minuten 5 ml 
In11 3111C13, waarvan de radioactiviteit 10-20 mCi bedroeg. Als vemevelaar 
werd gebruikt een persluchtverstuiver, die neveldeeltjes produceert ter groot
te van 0,5 tot 5 /urn. Bij voor-achterwaartse meting werd boven de longen 
5000 impulsen per minuut geteld, hetgeen in de meetopstelling van de onder
zoekers overeenkomt met 0,5 mCi In113m activiteit in de longen. De bere
kende stralingsbelasting bedroeg voor de longen 380 mrad, voor het gehele 
lichaam 3 mrad, voor de ovaria 0,3 mrad en voor de testes 0,03 mrad per 0,5 
mCi.
Quinn en Head (1966) geven ter vermindering van de stralingsbelasting een 
laxans om de vrij grote hoeveelheid ingeslikte radio-aerosol zo snel mogelijk 
uit de tractus digestivus af te voeren.
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Interpretatie van de inhalatie-scintigrammen

Bij gezonde proefpersonen en bij proefdieren is het perfusie-scintigram, ver
kregen door intraveneus inspuiten van radioactieve macro-aggregaten, iden
tiek met het inhalatiescintigram, verkregen door inademen van een radio- 
aerosol. In beide gevallen bestaat een fraai regelmatige verdeling van de radio
activiteit (Pircher e.a. 1965, Isawa e.a. 1970).
Wanneer het inhalatie-scintigram in zittende houding wordt opgenomen be
vindt zich in de longtoppen minder activiteit dan aan de basis (Isawa e.a. 
1970). Dat de neerslag van nevel in de longen echter niet evenredig is met 
de ventilatie kon door Taplin e.a. (1966) worden aangetoond bij proefdie
ren. Wanneer de radioactief gemerkte aerosol in zijligging werd ingeademd, 
werd in de bovenliggende long op het scintigram meer activiteit gemeten dan 
in de onderliggende long, ofschoon de ventilatie in de onderliggende long 
groter was. De verklaring moet zijn dat de nevel die in de bovenliggende long 
binnenstroomt meer tijd heeft om neer te slaan door de geringere nevel- 
stroom in een groter volume.
Bij enige pathologische longveranderingen werden karakteristieke beelden 
gezien. De afwijkingen op het inhalatie-scintigram van de longen met patho
logische veranderingen zijn over het algemeen goed te begrijpen wanneer 
rekening wordt gehouden met de factoren die de nevelneerslag bepalen. 
Vooral de invloed van turbulentie is van belang. Deze speelt een belangrijke 
rol bij een partiële bronchusafsluiting. Ter plaatse van de obstructie is er een 
verhoogde activiteit ”hot spot” op het scintigram zichtbaar. Distaai van de 
partiële obstructie is de radioactiviteit afhankelijk van de diameter van de 
bronchusvernauwing.
Distaai van een volledige bronchusafsluiting is uiteraard geen nevelneerslag 
mogelijk. Op het inhalatie-scintigram wordt daar geen activiteit meer aan
getoond (Pircher e.a. 1965, Taplin e.a. 1965, 1966).
Itoh e.a. (1976) gingen de diagnostische waarde na van het inhalatie-scinti
gram bij kleine tumoren en vergeleken radiospirometrie, perfusie-scintigrafie, 
inhalatie-scintigrafie en bronchografie. Bij een partiële bronchusobstructie 
werd ook door hen een ”hot spot” gevonden; dit weerspiegelt verhoogde ne
velneerslag. Distaai ervan was de nevelneerslag verminderd. In hetzelfde ge
bied werd veelal ook op het perfusie-scintigram verminderde radioactiviteit 
gevonden.
Door radiospirometrie met Xenon133 konden deze auteurs segmentale bron
chusobstructie niet altijd met zekerheid vaststellen. Als oorzaak geven zij 
op de vrij geringe (80 KeV) energie van Xenon1 3 3. Daarbij komt dat door 
compensatoire uitrekking van aangrenzende segmenten maskering van het 
gebied met verminderde radioactiviteit optrad. Inhalatie-scintigrafie gaf in 
deze gevallen meer informatie dan radiospirometrie omdat vaak een nauw
keuriger localisatie van de obstructie mogelijk was. Voor dit doel werden be
halve de gebruikelijke voor- achterwaartse opnamen ook laterale opnamen 
gemaakt. De ventilatie distaai van de partiële bronchusobstructie kan daaren
tegen beter beoordeeld worden met Xenon1 3 3-inhalatie.
Pircher e.a. (1965) veroorzaakten een bronchusobstructie bij proefdieren 
door kurkbolletjes aan te brengen en lieten vervolgens een radio-aerosol in
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haleren. De scintigrammen toonden dezelfde afwijkingen als bij overeen- ^ 
komstige humane pathologie. Verminderde radioactiviteit op het inhalatie- 
scintigram werd door hen ook bij longpatiënten gezien die leden aan fibrosis, 
emfyseem en pleuritis exsudativa met verminderde longventilatie en atelec- 
tase. Otto (1975) vond in een longatelectase geen enkele radioactiviteit na 
inhalatie.
Bij emfyseem geeft een inhalatie-scintigram vaak meer informatie dan een 
thoraxfoto (Quinn e.a. 1966). Ook zij vonden bij emfyseem verminderde 
activiteit en wel aan de periferie van de longen. Otto (1975) beschrijft een 
vlindervormige activiteitsverdeling rond de hilus bij emfyseempatiënten.
Bij patiënten met bronchiectasieën wordt op het inhalatie-scintigram in wis
selende mate verhoogde activiteit waargenomen door partiële obstructie 
(Quinn e.a. 1966; Isawa e.a. 1970). Taplin e.a. (1966) vergeleken het inhala
tie- en perfusie-scintigram bij bronchiectasie-patiënten en vonden eveneens 
plaatselijk verhoogde activiteit na inhalatie van een radio-aerosol.
Door bronchitis ontstaat onregelmatige, grofvlekkige activiteitsverdeling op 
het inhalatie-scintigram; de thoraxfoto kan daarbij normaal zijn (Pircher 
e.a. 1965, Otto 1975).
Experimentele afsluiting van een segmentale longarterie bij proefdieren gaf 
aanvankelijk geen verandering te zien op het inhalatie-scintigram; na verloop 
van enige weken trad wèl verandering op met ter plaatse verminderde radio
activiteit (Taplin e.a. 1966). Bij patiënten met longembolie vond Otto (1975) 
hetzelfde. Hij vond wel dieet duidelijke verandering op het perfusie-scinti
gram met een totale activiteitsuitval.
Door Pircher e.a. (1967) wordt aangeraden na de inhalatie van het radio-aero
sol circa twee uur te wachten alvorens het scintigram te maken, omdat tegen 
die tijd de depositie in de hoofdbronchi door de trilhaaractiviteit is afgevoerd.

De hoeveelheid van de neergeslagen radioactieve nevel en de verdeling ervan 
in het lichaam

Door het merken van nevels met radio-isotopen is het mogelijk geworden na 
te gaan waar en in welke mate de ingeademde nevel neerslaat. Bekend is dat 
een gedeelte van de nevel neerslaat in de vernevelaar en in de toevoerslangen. 
Niet bekend is in welke mate dit optreedt. Een gedeelte van de kleine nevel- 
druppeltjes slaat niet neer maar blijft zweven en wordt uitgeademd. In welke 
mate dit gebeurt hangt af van de samenstelling van de nevel en die hangt 
weer af van de wijze waarop hij wordt geproduceerd (zie hoofdstuk II).
Voor inhalatiebehandeling is van belang te weten hoeveel nevel in het 
lichaam neerslaat en verder hoe deze zich in het lichaam verdeelt. Omdat 
locale vochttoediening veelvuldig wordt toegepast bij de behandeling van 
mucoviscoi'dose van de longen is bij kinderen, die aan deze aandoening lij
den onderzoek gedaan naar de verdeling van de radioactief gemerkte nevel in 
het lichaam (Alderson e.a. 1974; Bau e.a. 1971; Wolfsdorf e.a. 1969).
Om te bepalen hoeveel nevel er in het lichaam neerslaat wordt meestal de 
radioactiviteit van de vernevelaar en van de toevoerslangen voor en na de 
inhalatie bepaald; het verschil is in het lichaam neergeslagen; ook wordt voor
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deze berekening wel een totale lichaamsmeting (’’total bodyscan”) gedaan. 
In tabel V-3 worden enige uitkomsten weergegeven.

TabelV-3
Totale lichaamsretentie van ingeademde nevel (radio-aerosol).

auteur jaar neerslag in het lichaam 
in procenten van de 
vernevelde hoeveelheid

vemevelaar en 
toedieningswijze

Pircher e.a. 1967 24,5 ± 5,7 Persluchtverstuiver 
met Bird respirator

Goerg e.a.
en

1971 12 - 16 Persluchtverstuiver

Locher e.a. 1972 16 -28 Ultrasonore
vemevelaar

Alderson e.a. 1974 11,6 ± 3,8 Ultrasonore
vemevelaar

Wanneer men in aanmerking neemt dat verschillende vernevelaars en toedie- 
ningssystemen zijn gebruikt komen de resultaten van deze berekeningen 
redelijk met elkaar overeen.
De verdeling van in het lichaam neergeslagen nevel kan direct of indirect 
worden bepaald. Onder de directe bepaling wordt verstaan het tellen van het 
aantal impulsen van een ’’total bodyscan” en het opslaan van deze gegevens 
in het geheugen van de computer. Vervolgens wordt door het kiezen van 
’’regions of interest” de radioactiviteit in de afzonderlijke lichaamsgebieden 
bepaald. Deze meetmethode heeft een grote mate van betrouwbaarheid, 
vooral wanneer rekening kan worden gehouden met de geometrie en met de 
stralingsabsorptie in het lichaam.
Bij de indirecte methode wordt de nevelneerslagverdeling in het lichaam be
paald door berekening. Er wordt geen ’’total bodyscan” gemaakt maar be
paalde gedeelten van de luchtweg worden gescand; uit de verhouding van de 
getelde impulsen wordt de verdeling berekend. Andere gegevens zijn de 
radioactiviteit van de toegediende nevel en de totale lichaamsretentie. 
Pircher e.a. (1965) vergeleken de activiteit van de longen na inhalatie en 
na intraveneuse injectie van een radio-isotoop en maakten daarbij gebruik 
van de isocontourlijnen.
De indirecte methode is minder betrouwbaar dan de directe methode. In 
tabel V-4 worden enige uitkomsten weergegeven.
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O 
cd ^ 
cd
O C
<D (L) T3 > . <ß> > G
q 3 

-t-* 'S 
GQ'-G 

CL)
c/3 CL) 
Lh > (D 0)0) o
Z X

G
CDöß
GO

« g3
•3 SB

n °2^^

cd cd c

o><34=. CD CL

G
CDGD
GO

T3
G -T?
O + ^ 3 ^ CDS ^3

T3 T3Lh tls s
CD

V B
«-T 3
2«2 

ê: 22 5>

CD

e
Ui
CD

'>

*3

CD (D 
> > 
CD CDF P

CQ 
' 0) 

e

(>3

£ S0^0
G ^G

^ CD o)

j3 .Sf Öd) -i. d> 
Oh TD Oh

22 2 ^t-H ^G

s-H Oh

£ O2 c
2 2E 2
22tD

?> « S 
2o o c c 

o o
^ C/3
cd cd

I I I I

-G 2
^G Vh
^ ’cl

fii 173« CDOh Vh

uo
TT
00

\o
uoto

r-o
10
Cd

+110

o
Cd vq -> P!39+1df 4 oZ Cd

00

ON

10 to \o \o 
ON ON

Tt df lO »O NOC^C'C'C' 
ON ON ON ON ON

cd cd cd 
cd <D CD* <d’

cd
hJ

CD
O

Oh G
Sh
G
CD

g"
0
C/3

.B
(h
CD

40

^ O
‘cl

'S 0 O G
G<

1
z,
cd
H

O
Lh
£

g 2 .3 ^ §
Óh<

45



Alleen Alderson e.a. hebben een volledig lichaamsscintigram gemaakt. Zij ver
melden nog dat de nevelneerslag in de bovenste luchtweg bij kinderen groter 
is dan bij volwassenen, resp. 52,1% ± 12,9 en 26,7% ± 7,8; dit verschil was 
statistisch significant. De oorzaak hiervan leek niet gelegen in de verhoogde 
ademfrequentie, noch in het ademvolume. Hieruit concluderen de schrijvers 
dat de grotere neusweerstand bij kleine kinderen waarschijnlijk de oorzaak 
is van de verhoogde nevelneerslag in de bovenste luchtweg. De hoeveelheid 
activiteit die in de maag werd gevonden maakte geen verschil. Dit betekent 
dat de hoeveelheid nevel die de longen bereikt bij volwassenen groter is dan 
bij kinderen. Zij deden hun onderzoek bij patiënten lijdende aan mucovis- 
cofdose van de longen.
De resultaten van het onderzoek van Wolfsdorf e.a. (1969), Bau e.a. (1971) 
en Asmundsen (1973) zijn in de tabel niet opgenomen, omdat door hen ge
bruik werd gemaakt van Technetium9 9 m -pertechnetaat, dat snel door de 
longen wordt geresorbeerd. Asmundsen e.a. vonden dat na een half uur 60,8 
tot 79,2% van de activiteit van de Technetium9 9 m -pertechnetaat uit de 
longen was verdwenen. Van de neergeslagen albuminedeeltjes, gemerkt met 
Tc9 9m is volgens Sanchis e.a. (1973) na een half uur nog bijna 100% in de 
longen aanwezig, na drie uur nog 90%. De resultaten van het eigen onderzoek 
bij gezonde proefpersonen komen het meest overeen met die van Alderson 
e.a.

De invloed van de toedieningswijze en de manier van ademen

Bij de hiervoor genoemde onderzoeken werd, wanneer er spontaan werd ge
ademd, meestal geen speciaal ademritme of -diepte opgelegd. Isawa e.a.
(1970) en Locher e.a. (1972) merkten op dat bij hyperventilatie en ademha
ling met onregelmatige frequentie en ademexcursies meer nevel neersloeg 
in de hoofdbronchi. De beoordeling van de diagnostische scintigrammen 
kan hierdoor worden bemoeilijkt. Dat Asmundsen e.a. (1973) geen invloed 
van de wijze van ademen vonden kan veroorzaakt zijn door het snelle ver
dwijnen van het Technetium9 9 m-pertechnetaat uit de longen.
Otto (1975) adviseert voor de diagnostische scintigrammen geen beademings
apparatuur te gebruiken, omdat het fysiologische ademmechanisme daardoor 
kan worden verstoord en organische obstructies kunnen worden geïmiteerd. 
Daarentegen stellen Locher e.a. (1972) dat de scintigrafische hangbeelden bij 
gebruikmaking van beademingsapparatuur beter reproduceerbaar zijn.
Locher e.a. (1972) hebben de in de longen neergeslagen hoeveelheid radio- 
aerosol na spontaan ademen vergeleken met die na inhalatie met beademings
apparatuur (Bird respirator). Zij gebruikten een persluchtverstuiver en een 
ultrasonore vernevelaar. De meeste long-activiteit werd gemeten na beade
ming met een respirator met nevel geproduceerd door een persluchtverstui
ver. Slechts ruim half zoveel werd gevonden na beademing met behulp van 
een respirator met nevel geproduceerd door een ultrasonore vernevelaar. De 
individuele verschillen waren echter groot. Werd een ultrasonoor opgewekte 
nevel spontaan ingeademd dan was de longactiviteit gemiddeld 40% van die 
na inhalatie van nevel verkregen met een persluchtverstuiver met beademings
apparatuur. De individuele verschillen waren meestal kleiner. De volgende

46



verklaring wordt gegeven: de nevel van ultrasonore vernevelaars is fijner dan 
die van persluchtverstuivers; dat houdt in dat de massa van de ultrasonoor 
verkregen deeltjes geringer is; een deel van de fijne nevel zal niet neerslaan 
maar blijven zweren en worden ingeademd. Verder veronderstellen Locher 
e.a. dat bij beademing de nevel kortere tijd in de bovenste luchtweg verblijft, 
waardoor de druppeltjes niet zoveel in grootte toenemen en als gevolg hier
van niet zo snel neerslaan in keel, neus en mond, als bij spontaan ademen.

Histologisch longonderzoek bij proefdieren

Door Pircher e.a. (1965) en Taplin e.a. (1966) werd bij honden histologisch 
onderzoek van de longen gedaan, nadat I1 31-albuminenevel was ingeademd. 
Zij vonden de radioactieve deeltjes in alle bronchi en ook in de alveoli. De 
deeltjes waren niet opgenomen in het vasculaire systeem, fagocytose werd 
niet waargenomen. Omdat de nevel via een intra-tracheale slang werd toege
diend is vergelijking met de mens, die de nevel meestal door een masker 
inademt, niet zonder meer mogelijk.
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Hoofdstuk VI

DOEL VAN HET EIGEN ONDERZOEK

De algemene doelomschrijving van het eigen onderzoek is in de titel van dit 
proefschrift gegeven. De belangrijkste gegevens die in de vorige hoofdstuk
ken in detail zijn genoemd worden globaal samengevat, alsmede enige opval
lende ontbrekende gegevens. Op grond van de conclusies die hieruit kunnen 
worden getrokken zijn de vraagstellingen voor het eigen onderzoek geformu
leerd.
De neerslag in de menselijke luchtweg van ingeademde nevel is vrij nauwkeu
rig te berekenen. Er bestaat echter geen berekeningswijze voor het bepalen 
van de invloed van geluid op de neerslag van ingeademde nevels. De neerslag 
in de menselijke luchtweg van een vibrerende aerosol moet daarom experimen
teel worden onderzocht. Omdat er grote anatomische verschillen bestaan tus
sen de ter beschikking staande proefdieren en de mens is een dierexperimen
teel onderzoek niet geschikt. Voor het nagaan van de nevelneerslag in de 
neusbijholten is een onderzoek met een model, zoals gedaan is door o.a. Rey 
e.a. en Zippel e.a., betrouwbaarder. De acoustische eigenschappen van het 
model moeten wel zoveel mogelijk overeenkomen met die van de mens. Bij 
het bepalen van de nevelneerslag in de sinus van het model dient geen on
fysiologische methode te worden gebruikt, zoals het laten circuleren van de 
lucht met behulp van een pomp om de eventueel aanwezige nevel op een fil
ter te laten neerslaan, zoals door Rey is gedaan. Bij deze proeven moet 
dezelfde soort nevel worden gebruikt als bij de klinische toepassing van de 
vibrerende aerosol. Wanneer het doel van een inhalatietherapie is nevel in een 
neusbijholte en/of de longen te laten neerslaan dan verdient nevel geprodu
ceerd door een ultrasonore vernevelaar de voorkeur boven die afkomstig uit 
een persluchtverstuiver, omdat de nevel van een ultrasonore vernevelaar een 
kleinere gemiddelde deeltjesgrootte en een smaller druppelt]esspectrum heeft 
en de beschikbare neveldosis groter is. Bovendien is het niet mogelijk nevel, 
geproduceerd door een persluchtverstuiver, tot lichaamstemperatuur te ver
warmen zonder onvoorziene veranderingen in de nevel aan te brengen. Het 
tot lichaamstemperatuur verwarmen van nevel geproduceerd door een 
ultrasonore vernevelaar is nog niet in de literatuur beschreven. Gezien het 
feit dat de nevel in een ultrasonore vernevelaar wordt verwarmd in tegen
stelling tot de nevel in een persluchtverstuiver, waar tijdens het verstuiven 
afkoeling optreedt, lijkt het beter mogelijk ultrasonoor opgewekte nevel tot 
lichaamstemperatuur te verwarmen. Door verschillende auteurs is er op 
grond van uiteenlopende overwegingen op gewezen dat het de voorkeur ver
dient nevel op lichaamstemperatuur te laten inademen.
Voor het toetsen van de proeven van een model van neus en sinus is alleen 
onderzoek beschreven bij (proef-)personen die aan een sinusitis leden. Het 
bezwaar hiervan is dat door de ontstekingszwelling van het slijmvlies de 
doorgankelijkheid van het sinusostium is verminderd of opgeheven. Om de 
modelproeven betrouwbaar in vivo te kunnen verifiëren verdient het daarom
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de voorkeur de neerslag in de neusbijholten van een ingeademde vibrerende 
aerosol te bepalen bij gezonde proefpersonen. Voor het bepalen van de nevel- 
neerslag in de kaakholten is de vibrerende nevel door Zippel en Badré 
gemerkt met lithiumchloride. Voor een quantitatieve bepaling van de nevel- 
neerslag in de kaakholten is dan operatief ingrijpen (Caldwell-Luc operatie) 
nodig. Wordt volstaan met een qualitatieye bepaling dan is een kaakspoeling 
met een catheter, waardoor de spoelvloeistof zonder in contact te komen 
met het neusslijmvlies kan terugstromen, voldoende. Ook een kaakholte- 
punctie is een ingreep waaraan gezonde proefpersonen bij voorkeur niet moe
ten worden onderworpen.
Door Drabe is nevel gemerkt met een radioactieve stof (P3 ^); voor het bepa
len van nevelneerslag in de kaakholten was eveneens een operatie nodig. 
Uitwendige detectie van de radioactiviteit in de neusbijholten is niet uitge
voerd, omdat de bestaande meetapparatuur onvoldoend oplossend vermogen 
heeft met als gevolg dat geen duidelijke scheiding kan worden gemaakt tus
sen de radioactiviteit in de neus en in de sinus. Het radioactief merken van 
nevels (radio-aerosol) is in het algemeen zeer geschikt gebleken om de neer
slag elders in de luchtweg na te gaan. Bij goede keuze van het radiopharmacon 
is de stralingsbelasting gering. Een radiopharmacon dat snel wordt geresor- 
beerd en door het bloed wordt afgevoerd is niet geschikt. Voor het meten 
van de neerslag van een radio-aerosol wordt tegenwoordig vrij algemeen een 
gammacamera gebruikt. Scintigrafie van de longen kan in de diagnostiek voor 
belangrijke aanvullende gegevens zorgen.
Door Lippmann en Albert is door scintigrafisch onderzoek gevonden dat er 
grote individuele verschillen bestaan ten gevolge van de individuele verschil
len in de (functionele) anatomie. Met dergelijke verschillen zijn wij ver
trouwd in verband met de stemfunctie, waarbij de stand van tong en larynx 
en de vorm van mond-, neus- en keelholte de klank bepalen. Ook daarbij 
spelen lichaamshouding en ademhaling een rol. Individuele verschillen in de 
nevelneerslag zijn zelfs te verwachten wanneer nevel van gelijke samenstelling 
wordt ingeademd. Deze verschillen zijn waarschijnlijk groter dan die ten ge
volge van kleine verschillen in de wijze van ademhaling. Dit houdt in dat bij 
de proefopstelling geen registratie van de ademhaling nodig is. Een regelmati
ge, diepe en niet snelle ademhaling is ook zonder objectieve controle gedu
rende een beperkte tijd mogelijk.
Er bestaat geen eensluidende verklaring voor de werking van de vibrerende 
nevel met betrekking tot het binnenstromen ervan in de neusbijholten. Vol
gens de eerste onderzoekers in Frankrijk, Flottes, Guillerm e.a., berust het 
transport van een vibrerende nevel van neus naar sinus op verhoging van de 
diffusie. Volgens Kauf komt het neveltransport ook tot stand onder invloed 
van geluidsdrukwisseling in de bijholten - bij resonantie van de bijholte zou 
het neveltransport toenemen - de longitudinale trillingsbeweging van de 
neveldeeltjes tussen het geluidsdrukminimum en -maximum en de verstrooi
ing van de geluidsenergie in de nevel.
Het transport van neus naar sinus zou volgens Kummer en Dirnagl niet pul
serend zijn hoewel geluidsproductie en overdracht van geluidsenergie proces
sen zijn waarbij periodiciteit een belangrijk verschijnsel is.
Er is door de hierboven genoemde onderzoekers en ook door anderen geen
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rekening gehouden met de invloed van reflectie en absorptie van het geluid 
in het toedieningssyteem en in de vemevelaar.
De resultaten van toediening van een vibrerende nevel bij de behandeling van 
sinusitis worden slechts gedeeltelijk verklaard door het binnendringen van 
de medicamenteuse nevel in de sinus. De trillingen zouden door mechanische 
invloeden een gunstig effect op het slijmvlies hebben.
Zippel e.a. beschouwen de verhoogde neerslag in de kaakholten met een ver
nauwd ostium na inhalatie met de vibrerende, gemerkte nevel als toevallig.
Zij weten er geen verklaring voor te geven.
De klinische genezing van sinusitis na inhalatie van een vibrerende nevel 
kon niet steeds röntgenologisch worden bevestigd.

Vraagstellingen voor het eigen onderzoek:

— Wat is het acoustische effect van het in trilling brengen van een ingeadem
de nevel, dat tot gevolg heeft dat een vibrerende aerosol in verhoogde ma
te in de neusbijholten binnenstroomt en daar neerslaat?

— Wordt het effect van het in trilling brengen van een nevel beïnvloed door 
de vorm, de afmeting en het materiaal van het toedieningssysteem?

— Is het mogelijk het effect van het in trilling brengen van een nevel op het 
neveltransport van neus naar sinus en op de neerslag van nevel in de sinus 
met een model na te gaan?

— Is het mogelijk bij proefpersonen, op onbloedige wijze, de proeven uitge
voerd met het model te verifiëren?

— Heeft het in trilling brengen van een ingeademde nevel ook invloed op de 
neerslag in andere delen van de menselijke luchtweg?

— Is het mogelijk op veilige wijze nevel electrisch tot lichaamstemperatuur te 
verwarmen zonder ongewenste veranderingen in de nevelsamenstelling te 
veroorzaken?
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Hoofdstuk VII

DE AFGESTEMDE TRILLING VAN EEN VIBRERENDE AEROSOL

Nevel wordt meestal via een slang toegediend; ook de geluidsbron, vibrator, 
is met een slang op de nevelslang of op het inhalatiemasker aangesloten. In 
deze slangen en in de vemevelaar reflecteert het geluid. Zo ontstaan naast 
lopende geluidstrillingen, zoals die in de vrije buitenwereld voorkomen, ook 
staande trillingen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan kan de lucht 
of de nevel in deze ruimte geheel of voor het grootste gedeelte in staande tril
ling worden gebracht; er treedt dan resonantie op. Wanneer een zuivere toon 
in staande trilling is, is op bepaalde plaatsen de amplitude van de geluidsdruk 
maximaal, op andere plaatsen is de amplitude minimaal, daar is de longitudi
nale beweging van de lucht- en neveldeeltjes het grootst.
De geluidsdruk is in de ene trillingsfase positief en in de andere negatief ten 
opzichte van de heersende luchtdruk. Het verloop van de geluidsdrukampli- 
tude van een zuivere toon die in resonantie is, is sinusvormig. In het vervolg 
wordt onder de geluidsdruk verstaan de amplitude van het sinusvormige ge- 
luidsdrukverloop.
Bij resonantie wordt de geluidsenergie door bundeling versterkt, de mate van 
versterking hangt af van de demping. Het aanpassen van de afmetingen van 
een acoustisch systeem, zodanig dat bij een bepaalde frequentie resonantie 
optreedt, wordt afstemmen genoemd.
De invloed van het geluid op de nevel kan beter worden onderzocht in een 
acoustisch afgestemd systeem waarin resonantie optreedt, zodat het verloop 
van de geluidsdruk bekend is, dan in een niet-afgestemd systeem.

Omdat de vibrerende nevel in eerste instantie is bedoeld voor behandeling 
van sinusitis is de vraag gesteld op welke wijze geluid kan bijdragen tot het 
binnendringen van nevel in de neusbijholten. De neusbijholten liggen terzijde 
van de ademhalingsweg en worden niet doorstroomd.

Hypothese: het neveltransport van neus naar neusbijholten van een vibreren
de nevel komt tot stand ten gevolge van een met de geluidsfrequentie wisse
lend drukverschil over het sinusostium. Bij toenemen van de geluidsdruk in 
de neus neemt dit geluidsdrukverschil toe en daarmee het neveltransport van 
neus naar bijholte. Deze gasuitwisseling is groter dan door diffusie alleen.

Toelichting: gesteld dat het mogelijk is bij het sinusostium een geluidsdruk- 
maximum, een knoop, te localiseren dan wordt in de ene trillingsfase het 
gas gecomprimeerd en heeft de neiging naar opzij uit te wijken, in de daar
opvolgende trillingsfase expandeert het gas en wordt het uit de sinus wegge
zogen. Wanneer in de neus behalve lucht ook neveldeeltjes aanwezig zijn zul
len deze, wanneer de geluidsdruk groot genoeg is, met de gasstroom mee 
worden verplaatst naar de sinus. Het is te verwachten dat een instabiele nevel 
zich bij de uitwisseling tussen neus en bijholten anders zal gedragen dan een
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gas. In de neusbijholten zullen de neveldeeltjes in botsing komen met de 
wand en ook de onderlinge botsing door turbulente stroming zal in deze 
ruimte toenemen met als gevolg dat een groot deel van de nevel op de wand 
neerslaat. De lucht die uit de neusbijholten in de neus terugstroomt bevat 
dan weinig nevel meer.
Wanneer door resonantie de geluidsdrukwisseling in de neusbijholten groter 
is dan in de neus vindt er ook gas- en neveluitwisseling plaats tussen neus en 
bijholten, maar dan is in de negatieve geluidsdrukfase de nevelstroom sinus in
waarts gericht en in de positieve geluidsdrukfase de luchtstroom met niet- 
neergeslagen nevel sinus uitwaarts.
Het neveltransport van neus naar sinus wordt bepaald door het verschil in de 
momentane geluidsdruk in de neus en in de bijholten.
Om deze hypothese te kunnen bewijzen is het volgende onderzoekprogram
ma opgesteld:
1 Het ontwerpen van een acoustisch afgestemd systeem voor neveltoediening 

dat een zo groot mogelijke geluidsdruk in de neus geeft zonder dat de ne- 
velproductie en het neveltransport hieronder lijden. Bij het laatste dient 
niet alleen gelet te worden op de aanvoer van nevel uit de vemevelaar maar 
ook op de afvoer van niet ingeademde en uitgeademde nevel.

2 Het ontwerpen van een model van neus en sinus waarvan de acoustische 
eigenschappen overeenkomen met die van de mens.

3 Het meten van de nevelneerslag in de sinus van het model om aan te tonen 
dat de nevelneerslag afhankelijk is van het geluidsdrukverschil over het 
sinusostium.

In dit hoofdstuk worden de punten 1 en 2 behandeld; punt 3 wordt bespro
ken in hoofdstuk VIII.

1 Het ontwerpen van een acoustische afgestemd systeem voor neveltoedie
ning

Bij het afstemmen van een acoustisch systeem moet rekening worden gehou
den met de frequentie van het geluid, de voortplantingssnelheid van het ge
luid, de afmeting van de acoustische ruimte en de eigenschappen van de wand. 
Wanneer uitgegaan wordt van een vaste frequentie van het geluid, zoals bij 
dit onderzoek, moet om resonantie te verkrijgen de acoustische ruimte op 
het geluid worden afgestemd.
Het is in principe mogelijk de afmetingen van de acoustische ruimte te bere
kenen. Eenvoudiger is het vaak de afmeting van de acoustische ruimte ex
perimenteel te bepalen door meting van de geluidsdruk. Het is bij dit onder
zoek, waarbij de ruimte met nevel is gevuld en de wand min of meer elastisch 
is, niet mogelijk de optimale afmetingen van de acoustische ruimte te bere
kenen. Het neveltoedieningssysteem moet daarom proefondervindelijk op 
de geluidsbron worden afgestemd. Hierbij zijn wij van de volgende overwe
gingen uitgegaan:
— bij de vibrator is het acoustische systeem afgesloten; wanneer er een goede 

afstemming is zal zich bij deze afsluiting een knoop, een geluidsdrukmaxi- 
mum, bevinden. Een goede afstemming is te verkrijgen door de vibrator
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aan te sluiten op een buis of slang die aan één einde open is en een lengte 
heeft van een kwart golflengte. Is de buis of slang aan het einde afgesloten 
dan moet om een goede afstemming te krijgen de buis of slang een lengte 
hebben van een halve golflengte. Het geluid is in beide gevallen in staande 
trilling.

— Wanneer de menselijke luchtweg wordt aangesloten op het inhalatiesysteem 
wordt er een dempend acoustisch lek aangebracht. Door de luchtweg wordt 
minder geluid gereflecteerd dan door het toedieningssysteem; vooral in de 
longen wordt geluidsenergie geabsorbeerd. Het gevolg hiervan is dat de ge- 
luidsdruk in het toedieningssysteem afneemt. Gestreefd moet worden naar 
een zo hoog mogelijke geluidsdruk in de neus.
Beproefd moet worden of door aansluiting van de menselijke luchtweg of 
van het model, het toedieningssysteem ontstemt. Dit zou tot gevolg heb
ben dat de lengte van de toedieningsslangen moet worden veranderd.

— Wanneer ter plaatse van een geluidsdrukminimum, een buik, een kleine 
opening in het acoustische systeem wordt gemaakt zou er geen ontstem
ming of demping optreden. Hiervan uitgaande lijkt het het beste de ver- 
nevelaar bij een geluidsdrukminimum op het acoustische systeem aan te 
sluiten. Tevens wordt hiermee bereikt dat er in de vernevelaar geen ge
luidsdruk van enige betekenis bestaat. Zou dit wel het geval zijn dan zou 
de nevelproductie hierdoor kunnen afnemen.

— De niet-gebruikte nevel moet ongehinderd uit het toedieningssysteem kun
nen wegstromen, waarbij tevens de eis moet worden gesteld dat het toe
dieningssysteem niet mag worden ontstemd of ernstig gedempt.

— De afstand tussen de vernevelaar en de inhalatie-opening moet zo klein 
mogelijk zijn opdat zo min mogelijk nevel in het toedieningssysteem neer
slaat.

— De nevel moet zonder merkbare weerstand kunnen worden ingeademd, 
daarom mag het gedeelte van het acoustisch afgestemde toedieningssy
steem waar de nevel doorstroomt (in het vervolg te noemen nevelslang 
of -buis) niet te nauw zijn.

Uit deze voorwaarden moet de consequentie worden getrokken dat het 
acoustische systeem tenminste een lengte moet hebben van een halve golf
lengte en aan beide uiteinden moet zijn afgesloten om de vernevelaar in een 
geluidsdrukminimum te kunnen aansluiten. Immers in het acoustische mid
den van een afgesloten systeem met een lengte van een halve golflengte be
vindt zich een buik (geluidsdrukminimum). Wordt het acoustische systeem 
langer gemaakt, bijvoorbeeld 1 of 2 hele golflengten dan wordt de geluids
druk door demping lager en het systeem onhandelbaar.
Door slangen of buizen van verschillende diameter te gebruiken kan worden 
bereikt dat de geluidsdruk groot is en het neveltransport ongehinderd kan 
verlopen.

Achtereenvolgens zijn verschillende messing buizen en plastic slangen afge
stemd op de geluidsbron en is de geluidsdruk bepaald. Als geluidsbron is 
gebruikt de 100 Hz-vibrator, merk Heyer, die algemeen wordt aangewend 
bij de ’’aérosol sonique”. Deze geluidsbron is gebouwd op aanwijzingen van
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3 Patientenschlauch

Figuur VII-1
Van A. Kummer en K. Dirnagl, Zeitschrift für Angewandte Bäder- und Klimaheilkunde, 
16, pag. 255 (1969).
Opengewerkt model van een aerosol-vibrator, merk Heyer.

Badré en Guillerm (1960). In figuur VII-1 is een opengewerkt model van de
ze vibrator afgebeeld. Afgestemd zijn nauwe en wijde messing buizen met een 
inwendige diameter van resp. 10 mm en 28 mm. De buizen kunnen als een 
trombone in elkaar schuiven en zijn zo in ruime mate in lengte te variëren.
De dikwandige plastic slangen hebben een inwendige diameter van resp. 10 
mm en 24 mm. Deze diameters zijn gekozen, omdat de aansluitingsopeningen 
van de vibrator en de vernevelaar ongeveer dezelfde afmetingen hebben. 
Wanneer de buizen en slangen aan één zijde open zijn kan de lengte van een 
kwart golflengte worden bepaald. Deze lengte bedraagt in eerste benadering 
85 cm volgens de formule X = 5-, waarbij X de golflengte, c de voortplan
tingssnelheid van het geluid en f de frequentie is; de snelheid van het geluid 
in lucht bij kamertemperatuur is ongeveer 340 meter per seconde.
Van deze lengte (85 cm) wordt uitgegaan bij het zuiver afstemmen van de 
buizen en de slangen.
De geluidsdruk is bepaald met een niet-geijkte piëzo-electrische opnemer 
(kristal oortelefoon) bij de maximale instelling van de vibrator. Met behulp 
van een oscilloscoop is de waarde gemeten: de uitgangsspanningsvariatie van 
de drukopnemer, de ”top-topwaarde” in volts. De drukopnemer is door mid
del van een kort zijbuisje op het koppelstuk tussen vibrator en buis c.q. slang 
aangesloten.
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De buizen en slangen worden beschouwd zuiver te zijn afgestemd wanneer de 
geluidsdruk maximaal is. De maximale geluidsdruk wordt bereikt door de 
buizen en de slangen in lengte te variëren. In tabel VII-1 worden de meet
resultaten weergegeven.

Tabel VII-1
Kwart golflengte en de daarbij behorende geluidsdruk van een toon van 
100 Hz in verschillende messing buizen en plastic slangen bij een constante 
intensiteit van de geluidsbron (vibrator); voedingsspanning 90 Volt.

Buis/Slang Kwart
Golflengte

Maximale geluids
druk

Nauwe koperen buis 71 cm 6.5 Volt
Wijde koperen buis 90 cm 3.1 Volt
Nauwe plastic slang 73 cm 6.9 Volt
Nauwe gewapende

plastic slang 73 cm 7.0 Volt
Wijde plastic slang 85 cm 2.5 Volt

Uit tabel VII-1 blijkt ten eerste, dat de golflengte en de geluidsdruk inder
daad afhankelijk zijn van de diameter en de eigenschappen van de wand 
en ten tweede, dat de hoogste geluidsdruk wordt verkregen in een nauwe 
(met nylondraad gewapende) plastic slang.
Om te bereiken dat de geluidsdruk in het acoustisch afgestemde neveltoe- 
dieningssysteem zo groot mogelijk is zou het moeten worden opgebouwd uit 
nauwe (inwendige diameter 10 mm) plastic slangen, al dan niet gewapend met 
nylondraad. Wanneer de geluidsdruk in het toedieningssysteem hoog is zal 
het ook mogelijk zijn in de neus bij het sinusostium een voldoend hoge ge
luidsdruk te realiseren.
De geluidsdruk in de nauwe messing buis is weinig lager. Messing buizen 
hebben als bezwaar dat zij moeilijk hanteerbaar zijn en reacties kunnen aan
gaan met de medicamenten in de nevel. Deze bezwaren gelden niet of in veel 
mindere mate voor de plastic slangen. Voor neveltransport is een nauwe slang 
echter niet zo geschikt omdat de luchtweerstand hierin te groot is.
Voor het neveltransport moet daarom de voorkeur worden gegeven aan een 
wijde plastic slang, ondanks het feit dat de geluidsdruk hierin lager is.
Op grond van deze overwegingen is het acoustische slangensysteem voor nevel- 
toediening als volgt opgebouwd: een nauwe gewapende plastic slang met de 
lengte van een kwart golflengte aan één zijde aangesloten op de vibrator, aan 
het andere einde verbonden met een wijde plastic slang, die eveneens een leng
te heeft van een kwart golflengte en aan het einde volledig reflecterend is af
gesloten. In dit slangensysteem is het geluid in staande trilling. Op de over- 
gang van de nauwe naar de wijde slang bevindt zich een geluidsdrukminimum
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(buik). Een niet al te grote opening daar zal de geluidsdruk in de slangen niet 
ernstig doen dalen. Deze plaats is derhalve geschikt voor aansluiting van de 
vernevelaar. In figuur VII-2 wordt het acoustisch afgestemde slangensysteem 
schematisch weergegeven.

N

--------------------------------- -
Ns (V.A) Vs (V4Ä.)

Figuur VII-2
Schema van acoustisch afgestemd systeem voor neveltoediening bestaande uit: Vibrator 
(V), Vibratorslang (Vs), Vernevelaar (N) en Nevelslang (Ns). De aansluitingsplaats voor 
het inhalatiemasker c.q.-pijpje en de uitademingsopening zijn niet aangegeven.

De volgende twee vragen blijven nog over:
— Op welke wijze moet de uitademingslucht en niet-gebruikte nevel worden 

afgevoerd?
— Op welke plaats moet het inhalatiemasker of het neus-sinusmodel worden 

aangesloten?

Plaatsbepaling en wijze van afsluiting van de uitademingsopening

De uitademingsopening moet zo gelegen en acoustisch afgesloten zijn dat de 
geluidsdruk in het afgestemde neveltoedieningssysteem niet noemenswaardig 
wordt verlaagd en er geen ontstemming optreedt.
Een overdrukklep, die open gaat bij de uitademing, blijkt niet te voldoen om
dat hij de trilling van de vibrator overneemt en daardoor niet goed afsluit. 
Bovendien maakt de klep een hinderlijk geluid.
Wanneer een kleine opening wordt gemaakt bij een buik, geluidsdrukmini- 
mum, is te verwachten dat de geluidsdruk in het acoustische systeem weinig 
zal afnemen. Het geluidsdrukminimum van het hiervoor beschreven acousti
sche toedieningssysteem bevindt zich bij de aansluiting van de vernevelaar. 
Haaks daarop is daarom een kleine opening gemaakt waardoor de niet-ge
bruikte nevel en de uitgeademde lucht het toedieningssysteem kunnen ver
laten.
Om te bepalen of deze uitstroomopening de geluidsdruk in het acoustisch af
gestemde systeem sterk doet dalen is bij de vibrator de geluidsdruk gemeten 
met en zonder deze uitstroomopening. De geluidsdruk bij de vibrator is op 
gelijke wijze gemeten als bij het afstemmen van de messing buizen en de plas
tic slangen op de vibrator.
Het blijkt dat de geluidsdruk in het toedieningssysteem met uitstroomopening 
aanmerkelijk lager is dan zonder uitstroomopening.
Vervolgens is bij de uitstroomopening een nauwe plastic slang van gelijke dia
meter als de vibratorslang met een lengte van circa 20 cm op het toedienings-
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systeem aangesloten. De geluidsdruk bij de vibrator is opnieuw gemeten en 
dan blijkt deze even groot te zijn als zonder uitstroomopening.
Conclusie: de nevel die tijdens de uitademing uit de vernevelaar stroomt en 
de uitademingslucht met eventueel daarin niet neergeslagen nevel kan uit het 
toedieningssysteem worden afgevoerd via een nauwe plastic slang van 20 cm 
lengte, die op het toedieningssysteem is aangesloten op een plaats van lage 
geluidsdruk, zonder dat er daling van de geluidsdruk optreedt. Door deze 
slang kan zonodig tijdens de inademing lucht in het toedieningssysteem bin
nenstromen, wanneer de compressor voor de piekflow te weinig vermogen 
heeft.

Plaatsbepaling van het inhalatiemasker en het inhalatiepijpje

De aansluiting van de menselijke luchtweg of het neus-sinusmodel moet zo
danig zijn dat de geluidsdruk in de neus bij het sinusostium zo groot moge
lijk is. Er zal altijd enige geluidsdrukdaling in het slangensysteem optreden, 
omdat de menselijke luchtweg een dempend acoustisch lek vormt, zoals 
hiervoor werd uiteengezet.
De optimale aansluitingsplaats van het inhalatiemasker c.q. -pijpje is als volgt 
bepaald. Het inhalatiemasker is eerst aangesloten op de nevelslang op enige 
centimeters afstand van de instroomplaats van de vernevelaar (DeVilbiss ul
trasonore vernevelaar, type 35A). Op deze plaats is de geluidsdruk in het sy
steem laag. Via het masker is door een gezonde proefpersoon geademd waar
bij er voor is gezorgd dat het masker goed aansluit op het gelaat. De adem- 
halingslucht stroomt door de uitademingsslang in en uit. Aan het einde van 
de inademing is de geluidsdruk bij de vibrator en in het masker gemeten met 
niet-geijkte piëzo-electrische drukopnemers en oscilloscoop, zoals beschreven 
op pag. 54. Voor het meten van de geluidsdruk in het masker is aan de 
drukopnemer een dun rubber slangetje verbonden, dat door een kleine ope
ning naar binnen wordt geleid, het einde van het slangetje ligt vlak voor de 
neusingang.
Vervolgens is het masker op een grotere afstand van de vernevelaar op de 
nevelslang aangesloten; opnieuw is de geluidsdruk bij de vibrator en in het 
masker gemeten. Deze procedure is op opeenvolgende plaatsen, gaande in de 
richtingvan het einde van de nevelslang herhaald. Op deze wijze is het masker 
achtereenvolgens aangesloten op plaatsen waar de geluidsdruk in het toedie
ningssysteem hoger is.
De afstemming van de nevelslang is bij elke nieuwe aansluiting van het mas
ker gecontroleerd door geluidsdrukmeting aan het afgesloten einde van deze 
slang. De slanglengte behoeft niet te worden veranderd. De nevenslang be
houdt zijn goede afstemming ook wanneer nevel in plaats van lucht wordt ge
ïnhaleerd.
Op de nevelslang is behalve een inhalatiemasker voor ademhaling door de 
neus ook een inhalatiepijpje voor ademhaling door de mond aangesloten. Bij 
inhalatie door het mondpijpje wordt de neus met een klem afgesloten. Zou 
dit worden nagelaten dan zou de neus een acoustisch lek vormen. Dit is bij 
de metingen van de geluidsdruk ook bevestigd.
Voor de geluidsdrukmeting in de orofarnyx is dezelfde drukopnemer met
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Tabel VII-2
Geluidsdruk bij vibrator en in vestibulum nasi (bij inhalatie met masker) resp.
in orofarynx (bij inhalatie via een in de mond gestoken plastic pijpje) op ver
schillende aansluitingsplaatsen op de nevelslang van een acoustisch afgestemd
toedieningssysteem.
Kolom A: inhalatie van lucht via een masker door de neus met afgestopte

aansluiting voor vemevelaar.
Kolom B: inhalatie van lucht via een masker door de neus met aangeslo

ten, niet functionerende vemevelaar.
Kolom C: inhalatie van lucht via een mondpijpje met afgesloten aanslui

ting voor vemevelaar.
Kolom D: inhalatie van lucht via een mondpijpje met aangesloten niet

functionerende vemevelaar.
Kolom E: inhalatie van nevel via een mondpijpje met aangesloten functio

nerende vemevelaar.

Afstand tot 
inhalatie 
opening- 
vemevelaar 
(in cm)

Geluidsdmk bij vibrator Geluidsdru
vestibulum nasi (AB)

orofarynx (CDE)

A B C D E A B C D E

6 2,2 2,6
9 2,3 3,1

12 2,2 2,05 2,15 4,1 4,1 1,9 1,4
14 2,2 2,2
15 2,1 1,8 5 1,2
16 2,1 2,1 2,5 5,1 5,4 2,3 1,7
18 1,95 2,05 1,9 6,2 5,8 1,7
20 2,0 1,95 2,05 1,85 6,5 5,7 2,3 1,7
24 1,75 2,05 1,95 5,8 2,6 2,0
26 2,0 1,6 1,85 7,3 6,1 2,1
28 1,6 1,95 1,9 6,2 2,9 2,4
30 1,65 1,8 6,3 2,3
31 1,8 1,6 8,2 3,7
32,5 1,8 1,8 3,1 2,4
33 1,8 8,6
35 1,75 1,6 1,5 8,7 6,1 4,4
36 1,6 1,55 2,9 2,3
37 1,7 8,8
39 1,5 1,45 8,7 4,3
40,5 3,0 2,3
44,5 1,4 1,55 1,2 8,9 5,9 4,7
48,5 1,2 1,15 4,8
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Figuur VII-3
Grafiek behorende bij tabel VII-2, 59
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slangetje gebruikt als bij de meting van de geluidsdruk in het masker. De ge- 
luidsdrukken zijn daarom met elkaar te vergelijken. Vergelijking met de ge
luidsdruk gemeten bij de vibrator is niet mogelijk, omdat de drukopnemers 
niet zijn geijkt. Omdat het om een relatieve meting gaat is dit ook niet nodig. 
Bovendien is de geluidsdruk bij de vibrator zo hoog dat de voedingsspanning 
moet worden verlaagd tot 60 Volt wanneer de geluidsdruk bij de vibrator 
wordt gemeten.

Om na te gaan of de aansluiting van de vemevelaar op het acoustische systeem 
invloed heeft op de geluidsdruk worden metingen gedaan met en zonder ver- 
nevelaar. Wanneer de vemevelaar niet is aangesloten, is de aansluitingsopening 
met een rubber stop afgesloten. In tabel VII-2 en figuur VII-3 worden de re
sultaten van deze geluidsdrukmetingen weergegeven.

Enige conclusies van deze geluidsdrukmetingen ter bepaling van de optimale 
aansluitingsplaats van het inhalatiemasker en het inhalatiepijpje:
1 De geluidsdmk in het masker neemt toe met de afstand tot de vemevelaar, 

overeenkomstig de geluidsdmkstijging in het acoustische systeem. Bij de 
vemevelaar bevindt zich een geluidsdmk minimum, aan het einde van de 
slang een geluidsdrukmaximum. De geluidsdmk neemt toe tot een maxi
mum is bereikt; verdere verplaatsing in de richting van de knoop (geluids- 
dmkmaximum) doet de geluidsdmk in het masker of in de keel niet meer 
stijgen.

2 Met de stijging van de geluidsdruk in de menselijke bovenste luchtweg 
neemt de geluidsdmk in het toedieningssysteem af.

3 De geluidsdmkstijging in de keel is geringer dan bij de neusingang. De maxi
male geluidsdmk in de orofarynx bedraagt circa 50% van de maximale ge
luidsdmk in de neus. (Bij enkele geluidsdmkmetingen in de keel bij inhala
tie door de mond via een masker is een ongeveer gelijke verhouding gevon
den). De oorzaak hiervan is de grote demping die al in de bovenste lucht
weg optreedt.

4 De geluidsdmk bij de mens en in het acoustische systeem zijn lager bij aan
gesloten vemevelaar dan bij afgestopte vernevelaaraansluiting. Dit betekent 
dat de aansluitingsopening voor de vemevelaar beter kleiner zou kunnen 
zijn. Het is echter niet mogelijk deze opening te verkleinen omdat hierdoor 
de neveltoediening zou verminderen.

5 Bij nevelvulling is de geluidsdmk overal lager dan bij luchtvulling, het ver
schil bedraagt ruim 20% . Dit betekent dat in nevel meer demping optreedt 
dan in lucht (enkele metingen gedaan met nevelvulling met inhalatie door 
het masker leiden tot dezelfde conclusie).

6 De menselijke luchtweg vormt inderdaad een dempend acoustisch lek. 
Slotconclusie: Het inhalatiemasker en het inhalatiepijpje en ook het model 
van neus en sinus moeten in de door ons gebruikte afgestemde opstelling op 
een afstand van 32 cm van de vemevelaar op de nevelslang worden aangeslo
ten ten einde de grootst mogelijke geluidsdmk in de menselijke neus c.q. mo
del te verkrijgen.
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2 Het ontwerpen van een model van neus en sinus waarvan de acoustisclie 
eigenschappen overeenkomen met die van de mens

Uitgegaan is van het glasmodel van Badré en Guillerm (1960). Hetzelfde ma
teriaal en dezelfde vorm is gekozen, een gebogen cilinder, inwendige diameter 
25 mm, lengte 22 cm, in de bocht verbonden met een bol, uitwendige dia
meter 56 mm. De cilinder stelt de neus, de bol een neusbijholte voor. Het 
verbindingspijpje tussen de quasi-neus en de quasi-sinus heeft een lengte van 
10 mm en een diameter van 5 mm. Door een plastic slangetje in het lumen 
aan te brengen kan de diameter worden verkleind tot 3 mm. De cilinder en 
de bol kunnen van elkaar worden gescheiden voor het meten van de nevel- 
neerslag in de bol; het scheidingsvlak ligt in het midden van het verbindings- 
buisje. In de bol is een opening gemaakt waarin de opnemer voor de geluids- 
drukmeting past. In figuur VII-4 is het gebruikte model weergegeven. Door 
Badré en Guillerm e.a. is niet aangegeven of de acoustische eigenschappen 
van hun model overeenkomen met die van de mens. Om na te gaan of dit 
bij ons model wel het geval was is het volgende onderzoek gedaan.
De vibrator is met de uitschuifbare messing buis en het masker aangesloten 
op het gelaat van een gezonde proefpersoon, die niet ademt en de mond ge
sloten houdt. In het masker is op gelijke wijze als hierboven beschreven de ge- 
luidsdruk gemeten met de piëzo-electrische drukopnemer waaraan een dun

Figuur VII-4
Model van neus en sinus dat bij het eigen onderzoek is gebruikt.
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rubber slangetje is verbonden, waarvan het einde bij de neusingang ligt. Be
paald is bij welke lengte van de vibratorbuis de geluidsdruk in het masker 
maximaal is. Dit blijkt het geval te zijn bij een lengte tussen 58 en 64 cm. 
Vervolgens is de vibrator, op dezelfde intensiteit ingesteld, met dezelfde 
messing buis, die een lengte heeft van 62 cm, aangesloten op het hierboven 
beschreven glasmodel van neus en sinus. De geluidsdruk in de glazen cilinder 
is op gelijke wijze gemeten als bij de neusingang.
De geluidsdruk in het model is maximaal wanneer hij wordt verlengd met een 
38 cm lange plastic slang van ongeveer gelijke diameter als de cilinder. De 
maximale geluidsdruk in het model is echter groter dan de maximale geluids
druk in de neus. Het verschil in demping door de wand is hiervan vermoede
lijk de oorzaak. De acoustische eigenschappen van het model komen wel over
een met die van de mens want zowel in het model als in de menselijke neus 
wordt de geluidsdruk lager wanneer de lengte van de vibratorbuis wordt ver
anderd, verlengd of verkort.
Het neus-sinusmodel als hierboven omschreven wordt gebruikt voor het doen 
van de quantitatieve nevelneerslagmetingen in de quasi-sinus.
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Hoofdstuk VIII

TRANSPORT VAN VIBRERENDE AEROSOL VAN NEUS NAAR SINUS 
IN HET MODEL.

Quantitatieve nevelneerslagmeting in de sinus

In hoofdstuk VII is het programma van onderzoek genoemd voor bewijs
voering van de hypothese betreffende het neveltransport van een vibrerende 
aerosol van neus naar neusbijholte. Daarvan is punt 3 nog niet aan de orde ge
weest dat luidt: het meten van de nevelneerslag in de sinus van het model om 
aan te tonen dat de nevelneerslag afhankelijk is van de geluidsdrukverschil 
over het sinusostium. .
De nevelneerslag in de sinus van het model is eerst semiquantitatief bepaald. 
Door visuele waarneming is nagegaan hoeveel nevel er in de quasi-sinus bin
nenstroomt en daar neerslaat. Het model is achtereenvolgens op drie plaatsen 
aangesloten op de nevelslang van het acoustisch afgestemde toedieningssy- 
steem Voor deze reeks experimenten is het toedieningssysteem type I ge
bruikt (zie figuur VII-2 en IX-l). De aansluitingsplaatsen van het model zijn 
zo gekozen dat de geluidsdruk bij het sinusostium oploopt van laag naar maxi
maal Voor het bepalen van de aansluitingsplaatsen is gebruik gemaakt van de 
geluidsdrukmetingen weergegeven in tabel VII-2 en figuur VII-3. De geluids
druk in het model is op dezelfde wijze gemeten als bij het ontwerpen van het 
model De geluidsdruk in het neusgedeelte van het model is hoger dan in de 
menseiijke neus ten gevolge van de geringere demping in het model, zoals bij 
het ontwerpen van het model reeds was vastgesteld. De vibrator is van het
zelfde merk en type als genoemd in hoofdstuk VII, in de oorspronkelijke fa- 
brieksuitvoering. Er zijn twee typen vernevelaars gebruikt, ten eerste een ul
trasonore vernevelaar, merk DeVilbiss, type 35A, die ook is gebruikt bij het 
ontwerpen van het toedieningssysteem, en ten tweede een persluchtverstui
ver, merk Heyer, type Prodrome.
De aansluitingsplaats voor de uitademingsslang is afgesloten met een rubber 
stnnie' dit heeft geen invloed op de geluidsdruk in het toedieningssysteem
noch óp de geluidsdruk in het model . . ... n v m
Ook is nagegaan of er nevel neerslaat in de quasi-sinus bij uitgeschakelde 
vibrator, m.a.w. of een niet-vibrerende nevel in de quasi-sinus kan binnen

in tabel* VIII-1 zijn de resultaten van de waarnemingen van de nevelneerslag 
in het model weergegeven.
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Tabel VIII-1
Nevelneerslag in het model bij aansluiting op drie verschillende plaatsen op 
de nevelslang van het toedieningssysteem type I van een nevel geproduceerd 
door een ultrasonore vemevelaar (U.S.) en een persluchtverstuiver (P.V.).

Vernevelaar Afstand tot
aansluiting
vemevelaar

Vibrator
aan-uit-
geschakeld

Geluidsdruk 
in de
quasi-neus

Hoeveelheid zichtbare 
nevel in de 
quasi-sinus

U.S. 10 cm uit _ Geen
U.S. 10 cm aan 2,1 Volt Zeer gering; dwarre

lende nevelstroom
U.S. 20 cm uit — Geen
U.S. 20 cm aan 3,4 Volt Weinig; dunne lang

zame nevelstroom
U.S. 32 cm uit — Geen
U.S. 32 cm aan 6,1 Volt Veel; krachtige com

pacte nevelstroom 
botst tegen de wand

P.V. 32 cm aan 6,1 Volt Nauwelijks zichtbaar*)

*) De nevelstroom in de quasi-neus is dun en ijl in tegenstelling tot de compacte nevelstroom uit een 
ultrasonore vernevelaar.

Vervolgens is ook de nevelneerslag in het neus-sinusmodel quantitatief ge
meten. De hoeveelheid nevel neergeslagen in de quasi-sinus is door weging 
bepaald.
Er is in dit experiment een iets ander neveltoedieningssysteem gebruikt dan 
één van de hiervoor beschrevene. Ook dit toedieningssysteem is acoustisch 
afgestemd op de 100 Hz geluidsbron (van Wijngaarden, Fokkens 1973). Bij 
eenzelfde vibratorintensiteit is de geluidsdruk in het model in deze opstel
ling nagenoeg gelijk aan de maximale geluidsdruk die kan worden verkregen 
met toedieningssysteem type I bij aansluiting van het model op 32 cm van 
de vernevelaar.
Het model is zodanig opgesteld dat er geen neergeslagen nevel uit de quasi- 
sinus in de quasi-neus kan lopen. De nevel is ook bij deze proefopstelling 
afkomstig van een ultrasonore vernevelaar maar van een ander fabrikaat, 
namelijk Heyer, type 69. De nevel kan alleen door het model stromen en 
niet door een uitademingsopening afvloeien. De metingen zijn verricht bij 
drie verschillende intensiteiten van de vibrator, in de oorspronkelijke fabrieks- 
uitvoering. De geluidsdruk in het model is met een andere drukopnemer ge
meten dan bij de semi-quantitatieve bepalingen, die hiervoor zijn beschreven. 
De geluidsdrukken van de twee metingen mogen derhalve niet met elkaar 
worden vergeleken. Overigens op dezelfde wijze, d.w.z. dat voor de geluids- 
druk in de neus en in de sinus de top-topwaarde is genomen; het geluidsdruk-
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verschil over het ostium is bepaald in één trillingsfase, de positieve of de ne
gatieve.
De geluidsdrukmeting ging vooraf aan de vemevelproef, met andere woorden 
zonder nevelvulling van het model. Bij de geluidsdrukmeting is de voedings
spanning van de vibrator met behulp van een transformator teruggebracht van 
de netspanning van 220 Volt tot 90 Volt ter voorkoming van overbelasting 
van de drukopnemer. In figuur VIII-1 zijn twee geluidsdrukcurven weerge
geven.

Figuur VIII-1
Oscilloscoopbeeld van de geluidsdrukmeting in de sinus en in de neus van het model met 
een ostiumdiameter van 3 mm en de vibrator op maximale stand. Het oscillogram met de 
grootste amplitude geeft het verloop van de druk het sinusgedeelte van het model aan

Gedurende 10 min is het model met nevel doorstroomd. Direct daarna is de 
bol (sinus) van de gebogen cilinder (neus) afgenomen en de opening (ostium) 
met een rubber stopje afgesloten zodat er geen vocht of nevel uit de bol kan 
ontsnappen. De bol is voor en na de neveldoorstroming gewogen met een 
Mettler balans. Het verschil geeft aan hoeveel nevel er in de quasi-sinus is 
neergeslagen. In tabel VIII-2 is het resultaat van deze metingen weergegeven. 
De opgegeven waarden zijn de gemiddelden van tenminste drie metingen.
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Tabel VIII-2
Nevelneerslag in de sinus van het model in relatie tot de geluidsdruk en de 
wijdte van het ostium.

Diameter van 
sinus
ostium

Vibrator
intensi
teit

Geluidsdruk bij ostium Max. geluids- 
dukverschil 
over ostium*

Nevelneerslag 
in sinus per 
uur

aan neus- 
zijde

aan sinus
zijde

5 mm minimaal 0,32 Volt 0,45 Volt 0,06 Volt 604 mg
5 mm half 0,54 Volt 0,74 Volt 0,11 Volt 740 mg
5 mm maximaal 0,82 Volt 1,16 Volt 0,18 Volt 983 mg

3 mm minimaal 0,22 Volt 0,48 Volt 0,15 Volt 516 mg
3 mm half 0,36 Volt 0,72 Volt 0,22 Volt 917 mg
3 mm maximaal 0,50 Volt 1,02 Volt 0,38 Volt 1171 mg

* Rekening houdend met het faseverschil dat optreedt bij het vernauwde ostium, <p 3 mm.

Conclusies van de nevelneerslagmetingen in het neus-sinusmodel:
— een niet-vibrerende nevel stroomt niet in zichtbare hoeveelheid in de sinus 

binnen;
— een vibrerende nevel geproduceerd door een ultrasonore vernevelaar stroomt 

wèl in de sinus binnen; de mate van instroming en neerslag van de nevel in 
de sinus is sterk afhankelijk van de aansluitingsplaats van het model op het 
acoustisch afgestemde neveltoedieningssysteem; de plaatsafhankelijkheid 
hangt samen met de geluidsdruk in het neus gedeelte van het model;

— bij verhoging van de geluidsdruk in de neus neemt het (maximale) geluids- 
drukverschil over het ostium toe;

— wanneer het geluidsdrukverschil over het sinusostium groter wordt neemt 
de nevelneerslag in de sinus toe;

— wanneer het ostium is vernauwd is er een groter geluidsdrukverschil over 
het sinusostium nodig om een even grote nevelneerslag in de sinus te ver
krijgen als wanneer het ostium niet is vernauwd;

(Bij gelijke geluidsdruk in de neus is echter in dit model het geluidsdrukver
schil over het vernauwde ostium zoveel groter dan over het niet-vemauwde 
ostium dat er toch in de sinus met het vernauwde ostium meer nevel neer
slaat dan in de sinus met het niet-vemauwde ostium. Het is te verwachten 
dat bij een zeer lage geluidsdruk in de neus dit niet meer opgaat en er dan 
in de sinus met een vernauwd ostium minder nevel neerslaat dan in de si
nus met een niet-vernauwd ostium).

— in dit model stroomt de nevel van neus naar sinus in de negatieve geluids- 
drukfase;

— een vibrerende nevel geproduceerd door een persluchtverstuiver stroomt,
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ook bij goede acoustische afstemming en aansluiting van het model, nauwe
lijks in de sinus binnen.

De slotconclusie van de nevelneerslagmetingen in het model van neus en bij
holte is derhalve dat het transport van een vibrerende aerosol van neus naar 
bijholte tot stand komt door de geluidsdrukvariaties in de neus met een wis
selend drukverschil over het sinusostium; bij verhoging van de geluidsdruk in 
de neus neemt de nevelneerslag in de sinus toe. Hiermee is de hypothese, ge
noemd in hoofdstuk VII, bewezen, althans voor het model van neus en bij
holte.

Onderzoek met stroboscopisch licht

In hoofdstuk IV is weergegeven de opvatting van Kummer en Dimagl over het 
transport van een vibrerende nevel van neus naar sinus: een continue nevel- 
stroom met een axiale stroom sinus inwaarts en een randstroom sinus uit- 
waarts. Dat het neveltransport niet pulserend is zou een gevolg zijn van de 
snelle wisseling van de stroomrichting in de frequentie van het geluid, meestal 
100 Hz. Door Kummer en Dirnagl werden geen proeven met een model ge
daan.
Wanneer het transport van een vibrerende aerosol pulserend verloopt dan 
speelt zich het volgende proces af. In de trillingsfase waarbij de geluidsdruk 
in de sinus lager is dan in de neus wordt een bepaalde hoeveelheid nevel door 
het ostium in de richting van de sinus gestuwd. (Het volume van de nevel dat 
wordt verplaatst moet groter zijn dan het volume van het verbindingskanaal- 
tje tussen neus en sinus, wil er nevel in de sinus terecht komen). In de daarop
volgende trillingsfase, wanneer de geluidsdruk in de sinus hoger is dan in de 
neus, stroomt de lucht met de nog zwevende nevel uit de sinus terug in de 
neus.
Of het neveltransport van neus naar sinus in een continue stroom of pulse
rend verloopt hebben wij onderzocht met waarnemingen onder strobosco- 
pische verlichting.
Een stroboscooplamp geeft repeterende korte lichtflitsen. De frequentie van 
de flitsen kan o.a. worden gestuurd door middel van een microfoon. Wanneer 
deze microfoon bij een geluidsbron wordt gehouden, waarvan de geluidsfre- 
quentie niet groter is dan 200 Hz, zendt de stroboscooplamp lichtflitsen uit 
met dezelfde frequentie. Wanneer het licht van de stroboscooplamp wordt 
gericht op het trillend gedeelte (membraan, snaar) van de geluidsbron wordt 
een bepaalde trillingsfase zichtbaar. Door de frequentie van de stroboscoop
lamp iets te laten verschillen met de geluidsbron worden de opeenvolgende 
trillingsfasen zichtbaar; in vertraagd tempo vertoont zich de gehele trillings- 
beweging. De stroboscooplamp wordt o.a. gebruikt voor onderzoek van de 
stembandtrillingen bij fonatie. Deze stroboscoop, merk Bruel en Kjaer, type 
4711, is gebruikt voor ons onderzoek van neveltransport van neus naar sinus 
in het model. De microfoon is geplaatst bij de 100 Herz-vibrator. Het frequen
tieverschil tussen stroboscooplamp en vibrator is zodanig dat de gehele tril
ling in twee seconden zichtbaar wordt.
Het model is aangesloten op het neveltoedieningssysteem type I op 32 cm 
van de aansluitingsplaats van de vernevelaar, zodat de geluidsdruk in het
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model de maximaal te bereiken grootte heeft. Het model is eerst door- 
stroomd met nevel afkomstig uit een ultrasonore vernevelaar, DeVilbiss, 
type 35A; daarna met tabaksrook. De vibrator is op maximale intensiteit 
ingesteld. De stroboscopische beelden van het neveltransport in het model 
zijn vastgelegd met een camera op een video-band. Naderhand is deze band 
afgedraaid voor analyse van de stroboscopische beelden.
Het volgende is waargenomen: bij doorstroming van het model met nevel 
vormt zich in het neusgedeelte tegenover het verbindingskanaaltje van de 
sinus een halvemaanvormige opheldering omgeven door een schil van nevel- 
verdichting, die zich voortplant in de richting van het quasi-sinusostium en 
daarin verdwijnt. De snelheid van deze beweging komt overeen met de quasi- 
trillingstijd zoals die wordt gezien ten gevolge van het verschil in de frequen
tie van de trillende nevel en de lichtflitsen van de stroboscooplamp. In de 
quasi-sinus is de nevel in turbulente stroming. Deze vertoont in tegenstelling 
tot de nevelstroom in de quasi-neus geen periodieke verdichtingen en ver
dunningen. In het verbindingskanaaltje vibreert een waterdruppeltje heen en 
weer in de lengterichting van het kanaaltje met dezelfde periodiciteit als de 
nevelverdichting zich in de neus vormt en zich voortplant van neus naar sinus. 
Bij de doorstroming van het model met tabaksrook was, wanneer de rook 
niet te dicht was, hetzelfde periodieke neveltransport in de richting van het 
sinusostium te zien als bij de doorstroming met nevel echter met dit ver
schil dat er alleen rookverdichting optrad. Ook met rook is er in de sinus 
alleen turbulente stroming zichtbaar.
Uit deze waarneming kan de conclusie worden getrokken dat het neveltrans
port van neus naar sinus in het model pulserend verloopt in dezelfde fre
quentie als de vibrator. Het is waarschijnlijk dat in vivo het neveltransport op 
gelijke wijze plaatsvindt. Dit houdt in dat wij twijfelen aan de hypothese van 
Kummer en Dimagl over het acoustisch gelijkricht-effect dat een continue 
nevelstroom zou veroorzaken.
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Hoofdstuk IX

APPARATUUR VOOR HET TOEDIENEN VAN VIBRERENDE AEROSOL

In hoofdstuk VII is beschreven hoe een acoustisch systeem moet worden op
gebouwd om een zo groot mogelijke geluidsdruk in de menselijke neus te 
krijgen, op welke plaats de vernevelaar op dit systeem kan worden aangeslo
ten en verder hoe de niet gebruikte of uitgeademde nevel kan worden afge
voerd.
Wij moeten nu nog nagaan:
1 Welke invloed de geluidstrillingen hebben op de nevelstroom in het acous- 

tische systeem, dat bestaat uit de slangverbindingen. Het is te verwachten 
dat onder invloed van het geluid de nevel in verhoogde mate in het toe- 
dieningssysteem zal neerslaan. Nagegaan moet worden hoe het neveltoe- 
dieningssysteem moet worden gebouwd om, zonder de geluidsdruk in de 
neus te verlagen, zoveel mogelijk nevel voor inhalatie beschikbaar te heb
ben.

2 Of de verbinding tussen neveltoedieningssysteem en de menselijke lucht
weg invloed heeft op de geluidsdruk in de neus. M.a.w. of de vorm van het 
materiaal van het inhalatiemasker de geluidsdruk beihvloedt.

3 Hoe op een eenvoudige en veilige manier de nevel tot lichaamstemperatuur 
kan worden verwarmd.

Ad 1 De invloed van het geluid op de nevel in het toedieningssysteem

Tijdens het transport van de nevel van de vernevelaar naar het inhalatiemas
ker c.q. -pijpje slaat een gedeelte van de nevel in het toedieningssysteem neer. 
De factoren die de nevelstabiliteit bepalen zijn besproken in hoofdstuk I.
Het is te verwachten dat door het in trilling brengen van de nevel de neerslag 
in het toedieningssysteem zal toenemen. Immers door de longitudinale tril- 
lingsbeweging in de frequentie van het aandrijvende geluid zullen de nevel- 
deeltjes in verhoogde mate met elkaar in botsing komen, waardoor samen
klontering ontstaat met als gevolg dat de massa van de deeltjes groter wordt 
en zij sneller op de wand neerslaan. Deze trillingsbeweging is het grootst in 
een buik, geluidsdrukminimum.
Een tweede factor die de neerslag van de neveldeeltjes beinvloed is verande
ring van stroomrichting. In het acoustisch afgestemde slangensysteem, dat is 
weergegeven in fig. VII-2, is dit het geval. De nevelstroom uit de vernevelaar 
wordt afgebogen en een gedeelte van de neveldruppeltjes komt met de wand 
in botsing en slaat neer. Bij de aansluiting van het inhalatiemasker moet de 
nevel voor een tweede keer van richting veranderen met als gevolg dat door 
botsing met de wand weer een gedeelte van de neveldeeltjes neerslaat. De 
neerslag onder invloed van de longitudinale trillingsbeweging zal in deze situa
tie, met recht doorgaand geluid, niet zo groot zijn, omdat de neveldruppeltjes 
in de buik van de trilling vrij baan hebben. Wel wordt een gedeelte van de 
neveldruppeltjes door deze longitudinale trillingsbeweging de vibratorslang
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ingedreven en komt in deze nauwere slang in botsing met de wand. Daarnaast 
is er de hierboven genoemde onderlinge botsing van de neveldeeltjes, die neer
slag tot gevolg heeft.
Om te bevorderen dat zoveel mogelijk neveldruppeltjes in zwevende toestand 
blijven dient daarom de nevelstroom rechtstreeks van de vemevelaar naar de 
uitstroomopening te worden geleid, maar dan kan het geluid niet rechtdoor 
gaan. De vibratorslang en de nevelslang kunnen in deze opstelling niet in ei
kaars verlengde liggen. Bij de overgang van de vibratorslang naar de nevelslang 
is de longitudinale trillingsbeweging juist maximaal. De ruimte waarin deze 
trillingsbewegingen zich afspelen is klein met daardoor een grote kans dat de 
neveldeeltjes met de wand en met elkaar in botsing komen en neerslaan.

TYPE I type n type m

Vs

$
V = GELUIDSBRON. VIBRATOR 
Vs = VIBRATORSLANG 
N = VERNEVELAAR 
Ns = NEVELSLANG 
Us = UITADEMINGSSLANG 
M = INHAL ATI E MAS K E R 
T = GELUIDSDRUKOPNEMER

DE UITADEMINGSSLANG MAAKT EEN HOEK VAN 90° 
MET HET VLAK VAN TEKENING.

Figuur IX-1
Schematische voorstelling van de drie neveltoedieningssystemen.
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Welke van de hierboven genoemde factoren de meeste invloed heeft op de 
nevelneerslag in het toedieningssysteem valt niet te voorspellen. Meting van 
de nevelopbrengst bij de uitstroomopening van het toedieningssysteem is 
daarom nodig.

Achtereenvolgens zijn drie acoustisch afgestemde slangsystemen voor nevel- 
toediening ontworpen, zie figuur IX-1.
Type I : Het geluid gaat rechtdoor en de nevelstroom wordt tweemaal om

gebogen.
Type II: De nevel stroomt rechtstreeks van de vemevelaar naar het inhalatie- 

masker en het geluid wordt tweemaal van richting veranderd.
Het is te verwachten dat van een niet-vibrerende nevel in systeem I meer zal 
neerslaan dan in systeem II. Van een vibrerende nevel zal waarschijnlijk in 
systeem II meer neerslaan dan in systeem I. De neerslag zal met name optre
den in de nauwe vibratorslang.
In type III is daarom een geleidelijke overgang gemaakt van de nauwe vibra- 
torslang naar de wijde nevelslang, door de vibratorslang trechtervorming te 
laten uitlopen In de naar verhouding wijde trechter zal een kleiner deel van 
de trillende neveldeeltjes met de wand in botsing komen en neerslaan. Tevens 
is in de trechter de trillingsbeweging kleiner dan in de nauwere vibratorslang.

De lengte van de vibratorslang van type III moet apart worden bepaald. Om
dat de afstemming van de vibratorslang in belangrijke mate bepalend is voor 
de geluidsdruk in het gehele acoustische systeem en daarmee in de neus, is 
ook voor toedieningssysteem I en II de lengte van de vibratorslang opnieuw 
bepaald Het afstemmen van de vibratorslang met de drie verschillende kop
pelstukken voor aansluiting van de vemevelaar en de nevelslang geschiedde op
gelijke wijze als beschreven bij tabel VII-1.
In tabel IX-1 zijn de lengten van de vibratorslang met de daarbij gemeten 
geluidsdruk weergegeven.

Afstemming van de vibratorslang voor een kwart golflengte bij een frequentie 
van 100 Hz met de koppelstukken van de verschillende neveltoedieningssy- 
stemen en de daarbij behorende geluidsdruk.

Koppelstuk toe
dieningssysteem, 
type:

Lengte
Vibratorslang

Geluidsdruk bij vibra
tor

I 74 cm. 6,5 Volt
II 74 cm. 6,1 Volt
III 76 cm. 6,6 Volt

zonder koppelstuk 73 cm. 7,0 Volt

De lengte van de vibratorslang is gemeten van de buitenzijde van de vibrator 
tot het midden van het koppelstuk.
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Uit tabel IX-1 blijkt dat het trechtervormige uitloop van de vibratorslang 
van toedieningssysteem III de geluidsdruk niet nadelig beïnvloedt.

In hoofdstuk VII werd de lengte van de nevelslang reeds nauwkeurig bepaald 
zodat dit niet behoeft te worden herhaald. Ook de aansluitingsplaats van het 
inhalatiemasker is bekend, namelijk op 32 cm van het acoustische midden van 
het toedieningssysteem (de plaats waar de vibratorslang aansluit op de nevel
slang). De uitademingsslang is in toedieningssysteem I en II aangesloten op het 
acoustische midden, waar de geluidsdruk het laagst is; in toedieningssysteem 
III is de aansluiting gelocaliseerd bij het inhalatiemasker. Het voordeel hiervan 
is dat ook bij krachtig uitademen de nevel niet in de nevelslang wordt terugge
blazen en dat de dode ruimte kleiner is. Direct bij de inademing is dan nevel 
beschikbaar, tevens is de kans op hyperventilatie door koolzuurstapeling klei
ner.
Omdat lekkage in het acoustische systeem tot gevolg heeft dat de geluidsdruk 
in de neus afneemt is continue registratie van de geluidsdruk gewenst. Lekkage 
kan met name optreden wanneer het inhalatiemasker niet goed op het gezicht 
is aangesloten. Aan het einde van de inhalatieslang is daarom een geluidsdruk- 
opnemer aangebracht. De grootte van het uitgangssignaal is evenredig met de 
geluidsdruk en is af te lezen op een meter. Deze meter is zo opgehangen dat 
degenen die de nevel inhaleert er goed zicht op heeft.
Hoewel de drie toedieningssystemen zo goed mogelijk op de 100 Herz-vibrator 
zijn afgestemd, behoeft dit niet te betekenen dat de geluidsdruk in de neus bij 
de drie systemen gelijk is. Daarom is de geluidsdruk in de drie toedienings
systemen gemeten en wel bij de vibrator en bij de aansluitingsplaats voor het 
inhalatiemasker; deze laatste geluidsdruk is representatief voor de geluids
druk bij het sinusostium. In tabel IX-2 zijn de resultaten van deze metingen 
weergegeven. Het zijn geen absolute waarden, die kunnen worden vergeleken 
met de hierboven vermelde geluidsdrukmetingen.

Tabel IX-2
Geluidsdruk in drie neveltoedieningssystemen bij nevelinhalatie door een 
proefpersoon en bij aansluiting van de Douglas-bag voor de fantoomproeven, 
vermeld in tabel IX-3. De voedingsspanning is bij de geluidsdrukmeting bij de 
vibrator teruggebracht tot 90 Volt.

Type toedienings- 
systeem

Geluidsdruk in Volt
Proel persoon Fantoom (Douglas-bag)

bij vibrator bij masker bij vibrator bij slang
naar zak

I 5,3 1,4 5,5 1,4
II 4,3 2,3 5,2 2,3
III 3,6 2,2 3,6 2,2
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Vergelijkend onderzoek betreffende nevelneerslag in de drie toedieningssv- 
stemen ® J

Opzet: bepaald wordt de hoeveelheid nevel die gedurende een vastgestelde 
tijd uit de aansluitingsopening voor het inhalatiemasker stroomt De nevel 
wordt opgevangen in een 90 liter Douglas-bag. De Douglas-bag fungeert als 
een fantoom, dat dezelfde acoustische eigenschappen dient te hebben als 
de menselijke luchtweg. Dit wordt bereikt door de slang van de Douglas bag 
te verlengen. Het is dan mogelijk de geluidsdruk bij de uitstroomopening even 
groot te maken als wanneer door een proefpersoon via een masker op dezelfde 
plaats aangesloten, nevel wordt geïnhaleerd. In toedieningssysteem III is dan 
de geluidsdruk bij de vibrator even groot als bij inhalatie door een proefper
soon. Voor toedieningssysteem I en II is dit niet te realiseren; de geluidsdruk
bij de vibrator is met het fantoom iets groter dan met een proefoersonn 
tabel IX-2). ^oon. i^zie
De nevel wordt gemerkt met Technetium9 9 m-pyrofosfaat, zoals ook gebruikt 
bij de andere neerslagproeven, zie hoofdstuk X. Er wordt zorg voor gedragen 
dat er geen neergeslagen nevel uit het toedieningssysteem in de Douglas-bag kan 
lopen. De vibratorslang wordt zoveel mogelijk aan de bovenzijde aangesloten 
om te voorkomen dat de daarin neergeslagen nevel het lumen kan verstop
pen. De uitademingsopening is afgesloten met een rubber stopje.
Gedurende 5 minuten wordt nevel in de Douglas-bag geblazen. Direct daar
na wordt de zak afgesloten en losgemaakt van het toedieningssysteem De 
zak wordt tenminste 20 minuten terzijde gelegd om de nevel te laten neer
slaan en daarna langzaam, met de opening naar boven, ontlucht en opge
vouwen.
Het in de zak neergeslagen Technetium 9 9 m-pyrofosfaat wordt gemeten 
met een gamma-camera voorzien van een divergerende ’’low-energy colli
mator”. De afstand tussen de zak en de collimator bedraagt 1 meter Er 
wordt gedurende tweemaal 2 minuten geteld. Voor de vergelijking wordt 
de gemiddelde waarde van twee metingen genomen. In tabel IX-3 worden 
de toedieningssystemen onderling vergeleken.

Tabel IX-3
De opbrengst van drie toedieningssystemen, berekend door meting van de 
radioactiviteit in de Douglas-bag (zie voor bijzonderheden de tekst). De 
nevelhoeveelheid die voor inhalatie beschikbaar is wordt voor systeem II 
en III met uitgeschakelde vibrator op 100% gesteld.

type
Toedieningssysteem

Voor inhalatie beschikbare hoeveelheid nevel
Vibratorstand

Uit Half Maximaal

I 68,5 % 35,2%
II 100 % 16,8%
III

*----------------------------------------------------------------------
100 % 84,8 % 81,6%

73



Uit de vergelijking van de neveltoedieningssystemen hebben wij de volgende 
conclusies getrokken:

Systeem I : De geluidsdruk in de neus is het laagst: circa 1/3 minder dan 
met systeem II en III.
De nevelopbrengst van de niet-vibrerende nevel is het kleinst: 
circa 1/3 minder dan van systeem II en III.
De nevelopbrengst van de vibrerende nevel is ruim 2 maal 
meer dan van systeem II en bijna 2xh maal minder dan van sy
steem III.

Systeem II : De geluidsdruk in de neus is het grootst; het verschil met sy
steem III is gering.
De nevelopbrengst van de niet-vibrerende nevel is even groot 
als van systeem III.
De nevelopbrengst van de vibrerende nevel is het kleinst; circa 
5 maal minder dan van systeem III en ruim 2 maal minder dan 
van systeem I.

Systeem III : De geluidsdruk in de neus is bijna even groot als met systeem
II.
De nevelopbrengst van de niet-vibrerende nevel is even groot 
als van systeem II.
De nevelopbrengst van de vibrerende nevel is het grootst; bij
na 21/2 maal meer dan van systeem I en circa 5 maal meer dan 
van systeem II.
Bij maximale intensiteit van de vibrator neemt de nevelneer- 
slag in de toedieningsslangen maar weinig toe.

Systeem III verdient derhalve zowel voor niet-vibrerende als vibrerende ne
vel de voorkeur boven systeem I en II.
Omdat deze feiten nog niet alle bekend waren bij de eerste nevelneerslag- 
proeven, beschreven in hoofdstuk X, zijn de systemen I en II aanvankelijk 
nog gebruikt. Mede om deze reden zijn de systemen I en II hier uitvoerig be
schreven en berekend.

Ad 2 De invloed van het inhalatiemasker op de geluidsdruk in de neus

De met zorg opgebouwde geluidsdruk in het acoustisch afgestemde nevel- 
toedieningssysteem mag bij de overdracht op de menselijke luchtweg niet 
onnodig worden verzwakt. In het voorgaande is aangetoond dat de quali- 
teit van de wand van de acoustische ruimte invloed heeft op de geluidsdruk 
(zie tabel VII-1). Het is te verwachten dat dit ook geldt voor een inhalatie
masker en in mindere mate voor het inhalatiepijpje. Het pijpje gemaakt van een 
plastic slang met een inwendige diameter van 13 mm en een lengte van 100 
mm, wordt in zijn geheel in de mond gehouden. Aan het inhalatiemasker moet 
de eis worden gesteld dat het goed aansluit op het gezicht. Om dit te bereiken 
worden inhalatiemaskers, die gebruikt worden in de anaesthesiologie, voorzien
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Figuur IX-2
Zes maskers voor nevelinhalatie en één porseleinen neusinhalatiestuk, waarbij het verge
lijkend onderzoek is gedaan, vermeld in tabel IX-4.

van een met lucht te insuffleren rand; de koepel van het masker is wel van ste
vig rubber of plastic gemaakt. J • u 1 1
Onderzocht is de geluidsdruk m zes verschillende mhalaüemaskers en een por
seleinen neusinhalatiestuk voor neveltoedienmg, merk Heyer (zie figuur IX-2). 
De geluidsdruk is gemeten met een piëzo-electrische drukopnemer en een oscil- 
loscoop zoals beschreven in hoofdstuk VII. Aan de druk opnemer is een dunne 
slang verbonden die door een goed afsluitbare zijopening in het masker wordt 
eeleid Het einde van het slangetje bevindt zich vlak bij de neusmgang. In tabel 
IX 4 worden de zes maskers en het neusinhalatiestuk onderling vergeleken. In 
het hardplastic masker zonder insuffleerbare rand, no I*, dat bij vrijwel alle

Tabel IX-4
Onderlinge vergelijking van de geluidsdruk in zes inhalatiemaskers en een 
porseleinen neusinhalatiestuk, bij aansluiting op het afgestemde acoustische 
systeem voor neveltoediening.

Maskemummer Geluidsdruk in procenten

1 100%
2 85%
3 80%
4 57%
5 75 %
6 40%

Porseleinen neus
inhalatiestuk 75%

* Verkrijgbaar bij de firma Karl Bayer, Ledergasse 32, Wenen, codenr. 41.02.04.
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proefpersonen goed op het gezicht bleek te passen, is de geluidsdruk het 
grootst. Deze wordt op 100% gesteld. Dit masker is bij de nevelneerslagproe- 
ven gebruikt.

Ad 3 De verwarming van nevel tot lichaamstemperatuur

In hoofdstuk I is aangegeven welke bezwaren er bestaan tegen het inademen 
van koude nevels. Bij gebruik van een ultrasonore vemevelaar komt men al 
enigszins tegemoet aan het verlangen van een niet te koude nevel, omdat bij 
het opwekken van ultrasonore trillingen ook warmte vrijkomt. De invloed 
van geluid op de nevelneerslag komt het meest tot uiting in nevel opgewekt

BALLON

LUCHTINLAAT

COMPRESSOR

GELUIDDEMPER

VERWARMDE WASFLES 
---------<- - -,

RONDPOMP- 
THERMOSTAAT

JVERNEVELAAR

NAAR TOEDIENINGSSYSTEEM. ZIE FIG

Figuur IX-3
Blokschema van de verwarmde vernevelingsapparatuur.
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door een ultrasonore vemevelaar. Om deze twee redenen is een verwarmings- 
systeem ontwikkeld uitgaande van een ultrasonore vemevelaar.
Door Tiffeneau (1950) en Portmann e.a. (1956) zijn enige mogelijkheden ge
noemd om nevel tot lichaamstemperatuur te verwarmen en de daaraan verbon
den bezwaren. Het blijkt dat het geen zin heeft de lucht veel hoger dan tot 
lichaamstemperatuur te verwarmen en dat het extra verwarmen van de te ver
nevelen vloeistof nadelig kan zijn voor de erin opgeloste medicamenten. 
Bovendien zal, wanneer geen voorzieningen zijn getroffen, de extra verwarm
de lucht niet met waterdamp zijn verzadigd. Komt deze lucht in kontakt met 
de nevel dan zal gedeeltelijke verdamping van de neveldruppeltjes optreden.
Het gevolg hiervan is dat de neveldruppeltjes afkoelen en kleiner worden en 
dat de concentratie van de in de druppeltjes opgeloste medicamenten groter 
wordt. Om dit ongewenste proces te voorkomen moet de lucht niet veel ho
ger dan tot lichaamstemperatuur worden verwarmd en zo volledig mogelijk 
met waterdamp worden verzadigd voordat de lucht met de nevel in kontakt 
komt. De temperatuur van de vemevelaar dient evenmin veel hoger te zijn 
dan de lichaamstemperatuur.
Verder moet worden voorkomen dat in het toedieningssysteem de nevel weer 
afkoelt. Het verwarmingsapparaat dient electrisch veilig te zijn.
Om aan de hierboven genoemde voorwaarden te voldoen is het volgende ver- 
warmingssysteem ontwikkeld.
Een schematische weergave van de opstelling wordt gegeven in figuur IX-3. 

Gebmikte onderdelen:
1 Rondpomp thermostaat, merk Tamson, type TE 3. In dit verwarmingsappa

raat wordt water verwarmd en door een thermostaat op constante tempe
ratuur gehouden. De ingebouwde pomp zorgt voor voortstuwing van het 
verwarmde water naar de te verwarmen onderdelen van de opstelling. De 
capaciteit van deze rondpompthermostaat is groot genoeg om in de gehele 
opstelling het verwarmingswater op een vrijwel constante temperatuur te 
houden, zie tabel IX-5. Het verwarmingsapparaat is electrisch beveiligd.

2 Verwarmde wasfles. Een wasfles is een gesloten glazen of plastic beker ge
vuld met water waar doorheen lucht borrelt die op zijn weg waterdamp 
opneemt. De verwarming wordt verkregen door in de wasfles een spiraal- 
vormig verlopende metalen buis aan te brengen waar doorheen water uit 
de rondpompthermostaat stroomt.

3 Ultrasonore vemevelaar, merk DeVillbiss, type 35A. De vemevelaar wordt 
ook verwarmd met het water uit de rondpompthermostaat en wel door 
verwarming van de trillingsgeleidingsvloeistof. (Tussen de generator van het 
ultrasonore geluid en de beker, waarin zich de te vernevelen vloeistof be
vindt, is een mimte, die gevuld is met water, dat dient voor geleiding van 
de geluidstrillingen). Omdat de bodem van de nevelvloeistofbeker uit dun 
plastic bestaat, wordt de te vernevelen vloeistof in korte tijd op dezelfde tem
peratuur gebracht als de trillingsgeleidingsvloeistof.
De trillingsgeleidingsvloeistof wordt op soortgelijke wijze verwarmd als 
het water in de wasfles, echter met dit verschil dat wegens mimtegebrek 
de spiraal uit één winding bestaat en is afgeplat.
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4 Compressor, olievrije membraanpomp, merk Neuberger, type Aeromat 
super, met een capaciteit van 20 1/min. Een compressor is nodig omdat 
de luchtweerstand van de verwarmde wasfles vrij groot is. Bovendien is 
te verwachten dat de temperatuur van de nevel beter constant is te hou
den bij een continue nevelstroom.

5 Beademingsballon van een narcosetoestel en een 2 liter glazen fles van een 
afzuigsysteem. Deze zijn nodig om de hinderlijke trillingen van de com
pressor te dempen. In de ballon is een hoeveelheid extra lucht ter beschik
king voor krachtige en langdurige inademing; de capaciteit van de com
pressor is voor deze piekflow te gering. De ballon is bevestigd aan de was
fles, de glazen fles staat tussen de compressor en de wasfles.

Het water uit de rondpompthermostaat wordt eerst door de wasfles en ver
volgens door de vernevelaar geleid en stroomt dan terug naar het verwarmings
apparaat.
Het resultaat van deze wijze van verwarmen is weergegeven in tabel IX-5.

Tabel IX-5
Vergelijking van de temperatuur (graden Celsius) op verschillende plaatsen 
in het verwarmingssysteem bij gebruikmaking van een onverwarmde en een 
verwarmde wasfles.

Onverwarmde
Wasfles

Verwarmde
Wasfles

Kamertemperatuur 23,5 23,5
Lucht uit compressor 35 35
Lucht bij instroming wasfles 28 28
Lucht uit wasfles = lucht bij 
instroming vernevelaar 23 37,5

Water in verwarmingsapparaat 41,5 41,5
Water in wasfles 20 40
Water in vernevelaar 41 41

Nevel uit vernevelaar 30,5 39,5
Nevel uit slang bij masker 28,5 36

Uit tabel IX-5 kan de conclusie worden getrokken, dat een onverwarmde was
fles in staat is waterdamp aan de doorstromende lucht toe te voegen. Dit blijkt 
uit het onttrekken van verdampingswarmte aan het water van de wasfles en 
de doorstromende lucht; de temperatuur van het water in de wasfles is 3,5 
graden lager dan de kamertemperatuur; de doorstromende lucht koelt 5 gra
den af: van 28° naar 23°C. De lucht wordt dan echter niet verwarmd; dit
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vindt plaats in de verwarmde vemevelaar, maar omdat de lucht dan niet meer 
met waterdamp is verzadigd, treedt in de waterrijke omgeving verdamping op. 
Zoals hiervoor uiteen werd gezet, zullen dan de neveldruppeltjes kleiner wor
den, de concentratie van de erin opgeloste stof groter en de temperatuur lager. 
Dit is een ongewenst proces.
Wanneer de wasfles wèl wordt verwarmd wordt hierin de lucht van water
damp voorzien èn verwarmd, hij functioneert dan als airconditioningsappa- 
raat. Of het tot volledige verzadiging komt is niet zeker. De temperatuur van 
het water in de verwarmde wasfles is iets lager dan het verwarmingswater in 
de vernevelaar. Dit is overigens eerst het geval wanneer de vernevelaar min
stens een kwartier in bedrijf is. De vemevelaar levert dus zelf warmte, zoals 
hiervoor reeds werd gesteld. Wanneer het mogelijk zou zijn de vernevelaar 
vóór de inhalatie zichzelf te laten opwarmen, zou de verwarming van de ver
nevelaar achterwege kunnen blijven.
De lucht die in de compressor tot 35 C wordt verwarmd koelt tijdens het 
transport naar de wasfles af tot 28°C. Deze afkoeling kan worden tegenge
gaan door de lucht door de rondpompthermostaat te leiden. Met deze voor
ziening is het verwarmingsapparaat uitgemst. Wegens de geringe warmtecapa- 
citeit van lucht wordt dit niet toegepast, temeer daar hierdoor de luchtweer
stand zou toenemen en de compressor extra worden belast.
Door de geringe warmtegeleiding van de plastic slang koelt de verwarmde ne
vel tijdens het transport naar het inhalatiemasker slechts weinig af; niet meer 
dan 2,5°C. De nevelslang is daarom niet apart verwarmd.
Slotconclusie: om een nevel van lichaamstemperatuur voor inhalatie te ver
krijgen dient de nevel geproduceerd te worden door een verwarmde ultraso- 
nore vernevelaar en voortgestuwd door lucht, die eveneens is verwarmd tot 
ongeveer de lichaamstemperatuur en die bij deze temperatuur zo volledig 
mogelijk met waterdamp is verzadigd.
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Hoofdstuk X

DE NEERSLAG VAN INGEADEMDE VIBRERENDE RADIO-AEROSO
LEN IN DE MENSELIJKE LUCHTWEG IN VERGELIJKING TOT NIET- 
VIBRERENDE NEVEL

In dit hoofdstuk wordt het in vivo onderzoek besproken dat dient ter beant
woording van de vraagstelling of het mogelijk is de proeven met het neus-sinus- 
model op onbloedige wijze bij proefpersonen te bevestigen door uitwendige 
detectie van de neerslag van radioactief gemerkte nevel in de kaakholten.
Aan dit onderzoek is door twee groepen proefpersonen meegewerkt. De eer
ste groep heeft geen aantoonbare afwijkingen van de luchtweg. De tweede 
groep volwassen proefpersonen heeft een niet-etterige ontsteking in de bo
venste luchtweg. Bij beide groepen is de nevelneerslag in de kaakholten be
paald na inademing van een vibrerende en niet-vibrerende radio-aerosol. Bij 
de derde groep volwassen proefpersonen is onderzocht de invloed van het 
in trilling brengen van het aerosol op de neerslag in de gehele luchtweg en in het 
bovenste gedeelte van het maagdarmkanaal van een ingeademde radio-aerosol. 
De detectie vond uiteraard ook uitwendig plaats.

Neerslagmeting van ingeademde vibrerende en niet-vibrerende radio-aerosolen 
in de menselijke kaakholte

Het doel van deze metingen is de proeven met het neus-sinusmodel te veri
fiëren. Aan dit onderzoek is door 29 volwassen proefpersonen deelgenomen;
21 vertonen geen afwijkingen van de luchtweg, bij 8 bestaat een niet-etterige 
ontsteking van de bovenste luchtweg. De nevel van fysiologische zoutoplos
sing is gemerkt met Technetium"111 -pyrofosfaat. De radio-activiteit bedraagt 
0,2 mCi per millimeter. Technetium"111 -pyrofosfaat, veelvuldig gebruikt 
voor botscintigrafie (Silberstein e.a. 1973; de Haas en Ruys, 1975) is nog niet 
eerder gebruikt als radio-aerosol voor inhalatie. De keuze viel op dit radio- 
farmacon, omdat het leek te voldoen aan de eisen gesteld in hoofdstuk V en 
omdat het Instituut voor Nucleaire Geneeskunde van het Academisch Zieken
huis deze stof gemakkelijk kon leveren.
De productie, voortstuwing en inhalatie van de nevel geschiedt zoals beschre
ven in hoofdstuk VII en IX. Tijdens het onderzoek blijkt de vernevelaar ge
leidelijk minder nevel te produceren; aanvankelijk wordt circa 3 ml fysiolo
gische zoutoplossing per minuut in nevel omgezet, later is de nevelproductie 
slechts circa 1 ml per minuut. Dezelfde geluidsbron genoemd in hoofdstuk VII 
is gebruikt. Tijdens dit onderzoek blijkt ook het uitgangsvermogen van de vi
brator achteruit te gaan door lekkage bij het membraan. In de fabrieksuitvoe- 
ring is het membraan opgehangen in een hardplastic vatting die na langdurig 
gebruik krom trekt, waardoor de lekkage ontstaat. De ophanging van het mem
braan is door de mechanische werkplaats van de Otologische Kliniek verbeterd 
door de vatting van metaal te vervaardigen. Het vermogen van de vibrator is 
in deze uitvoering iets groter dan in de oorspronkelijke, niet-lekkende fa-
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brieksuitvoering. De nevel wordt tot lichaamstemperatuur verwarmd zoals 
beschreven in hoofdstuk IX.
De nevel wordt van de vemevelaar naar de proefpersoon geleid met het acous- 
tisch afgestemde toedieningssysteem type II en III (zie figuur IX-1); na ver
betering van de vibrator is, op enkele uitzonderingen na, gebruik gemaakt 
van systeem III.
De nevel wordt ingeademd via het hardplastic masker, dat in vergelijking tot 
de andere maskers de grootste geluidsdruk in de neus geeft (zie figuur IX-2). 
Het neerslag van nevel op de neushaartjes is tegengegaan door in het neusgat 
een schuin afgezaagd, plastic trechtertje aan te brengen, dat door pleisters is 
gefixeerd. Tevens wordt hiermee voorkomen dat bij krachtig inademen de 
neusvleugel wordt aangezogen. Het gezicht is afgedekt met een dun blaadje 
plastic met in het midden een opening waar doorheen de neustrechter steekt. 
Hierdoor wordt besmetting van het gelaat voorkomen, althans bereikt dat 
geen nevel op de wangen neerslaat. Het gedeelte van de bovenlip en de neus 
rond de trechter, dat niet door het plastic blaadje is afgedekt, wordt direct 
na de inhalatie zorgvuldig afgedroogd.
De radioactiviteit, die achterin de neus en in de neuskeelholte neerslaat, 
kan de neerslagmèting in de sinus maxillaris beinvloeden. Om dit te voorko
men wordt na de inhalatie circa een kwartier gewacht alvorens met de meting 
te beginnen In die tijd is het grootste deel van de nevel, die is neergeslagen 
achter in de neus en op de zij- en achterwand van de nasopharynx, door de 
trilharen naar de oropharynx afgevoerd. Omdat een verwarmde nevel is inge
ademd zijn de trilharen niet lamgelegd. De reiniging wordt verder bevorderd 
door krachtig ophalen van de neus. In zittende of staande houding kan tevens 
enig nuttig effect van de zwaartekracht worden verwacht. Het is de proefper
sonen niet toegestaan de neus te snuiten. De mond- en keelholte worden 
door gorgelen en spoelen zo goed mogelijk gereinigd. Aanvankelijk werd ook 
het gezicht nog met water en zeep afgewassen, maar nadat was gebleken dat 
hierdoor vanuit de neus het gezicht kon worden besmet, is dit nagelaten. 
Ondanks de hiervoor genoemde maatregelen is het toch niet mogelijk de 
radioactiviteit in de kaakholte exact te meten. De detector bevindt zich nl. bui
ten het lichaam Dit heeft tot gevolg dat eensdeels minder radioactiviteit 
wordt gemeten dan er werkelijk in de sinus aanwezig is door absorptie van 
gammastraling in de tussenliggende weefsels, anderzijds wordt ook radioac
tiviteit in de voor en achter de sinus gelegen weefsels gemeten. Deze beide 
storingsfactoren kunnen per proefpersoon verschillend in grootte zijn. De 
radioactiviteit in de tussenliggende weefsels kan ook nog per toediening ver
schillen omdat er verschil kan bestaan in de hoeveelheid radioactiviteit van de 
vernevelvloeistof, in de hoeveelheid nevel die in het lichaam achterblijft en in 
de regionale verdeling van de neergeslagen nevel - beide laatste staan onder 
invloed van de ademhaling - en omdat de opname in het bloed afhankelijk 
is van de vulling van de maag. De radioactiviteit in de kaakholten moet der
halve relatief worden bepaald.
Daartoe is bij het onderzoek één kaakholte afgesloten. Wegens het voorko
men van accessoire ostia is het niet voldoende alleen de middelste neusgang 
af te sluiten. De neushelft aan de desbetreffende kant is daarom van voor 
tot achter met vochtige watten opgevuld na locaal anaesthesie met Xylocaine-
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spray. De neushelft waardoor wordt geademd, is van te voren gesprayd met 
Nasivin voor decongestie van het slijmvlies.
Wanneer gelijktijdig op congruente plaatsen boven de beide kaakholten de 
radioactiviteit wordt bepaald, is het verschil in de meetwaarde representatief

VERTANDING

MESSING

LOOD

Figuur X-l
Schema van de collimatoren, waarin geplaatst zijn de detectoren voor de radioactiviteits- 
metingen in de kaakholten; de collimatoren zijn gearceerd weergegeven.
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voor de hoeveelheid radioactieve nevel die is neergeslagen in de niet-afgeslo- 
ten kaakholte. Wanneer bij elke proefpersoon het verschil van de radioactivi
teit in de kaakholte wordt bepaald na inademing van een vibrerende en een 
niet-vibrerende nevel kan hieruit het effect van het in trilling brengen van de 
nevel op de neerslag worden bepaald.
Het verschil in radioactiviteit van de open en de afgesloten sinus, gemeten na 
inhalatie van een vibrerende aerosol, kan niet zonder meer worden vergeleken 
met dat na inhalatie van een niet-vibrerende aerosol. De reden is dat de radio
activiteit van de vemevelvloeistof veelal per proefneming iets zal verschillen 
en omdat niet steeds op dezelfde wijze wordt geademd, variaties in diepte en 
frequentie van de respiratie hebben invloed op de nevelneerslag. Ook kunnen 
door kleine afwijkingen in de geometrie van de meting verschillen ontstaan bij 
de bepaling van de radioactiviteit. De meetresultaten moeten derhalve worden 
uitgedrukt in een maat die onafhankelijk is van bovengenoemde factoren. Bij 
de interpretatie van de metingen moet ook rekening worden gehouden met 
de natuurlijke statistische eigenschappen van radioactiviteitsmetingen.
Voor het meten van de radioactiviteit in de kaakholten zijn twee detectoren 
nodig. De gebruikte detectoren hebben een diameter van 1 inch. Iedere de
tector is geplaatst in een speciaal voor dit onderzoek vervaardigde 3 mm dik
ke loden koker met aan de buitenkant een messing mantel. Ter beperking van 
het meetveld is de opening van deze één-kanaals collimator kleiner dan 1 inch, 
namelijk 10 mm op doorsnede. De lengte van het cilindervormige kanaal be
draagt 50 mm; over deze afstand loopt de collimator conisch toe. In figuur 
X-l is deze collimator schematisch weergegeven.
Om het mogelijk te maken de onderlinge afstand van de opening van de colli- 
matoren op eenvoudige wijze te varieëren is de conische toeloop excentrisch 
gemaakt. Worden de twee collimatoren, die in één statief zijn opgehangen, 
om hun lengteas gedraaid dan kunnen de openingen verder van of dichterbij 
elkaar komen. De collimatoren zijn om het draaien gelijkmatig te laten ver
lopen ieder van een vertanding voorzien, deze verstandingen passen in elkaar 
(zie fig X-2). De signalen van iedere detector worden naar een pulshoogte ana- 
lysator en teller gevoerd. Hierop is het aantal door iedere detector opgevan
gen impulsen af te lezen. De collimatoren zijn vlak boven de wangen van de 
proefpersonen geplaatst. De lengteas van de collimatoren loopt schuin van 
voor-caudaal naar achter-craniaal om een zo groot mogelijk deel van de kaak
holte te kunnen meten zonder veel last te hebben van eventueel in de neus- 
keelholte aanwezige radioactiviteit. De proefpersoon ligt tijdens de meting 
stil op een onderzoekbed. In fig. X-3 is deze meetopstelling afgebeeld. De 
radioactieve nevel die niet is ingeademd of weer is uitgeademd wordt aan het 
einde van de uitademingsslang opgevangen in een 90 liter plastic zak (Dou- 
glas-bag); de verbinding is luchtdicht.
Er wordt op vijf plaatsen gemeten. De onderlinge afstand van de centra van 
de collimatoropeningen bedraagt achtereenvolgens 70, 65, 60, 55 en 50 mm. 
Met behulp van een schedel is vastgesteld dat bij de kortste afstand van de 
collimatoren de neus nog juist buiten het meetveld ligt. Op elke plaats is ge
durende vijf minuten geteld. Zo mogelijk is de serie van tweemaal vijf meet
punten éénmaal herhaald, de totale meettijd bedraagt dan circa één uur. De 
meetwaarden van elke serie van tweemaal vijf metingen is opgeteld. De ge-
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Figuur X-2
Statief met de verstelbare collimatoren en detectoren voor meting van de radioactiviteit 
in de kaakholten van de proefpersonen.

Figuur X-3
Meetopstelling bij de radioactiviteitsbepaling in de kaakholten van de proefpersonen.
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sommeerde meetwaarden zijn gebruikt voor de statistische berekeningen. Tabel 
X-l geeft de uitkomst weer van deze berekeningen voor de 21 proefperso
nen zonder ontstekingsverschijnselen in de bovenste luchtweg. Tabel X-2 
geeft de uitkomsten voor de 8 proefpersonen met pathologische veranderin
gen in neus en/of sinus. Voor het bepalen van de significantie van het effect 
van de vibratie op de nevelneerslag in de kaakholte zijn de meetgegevens als 
volgt bewerkt: het verschil van de gesommeerde impulsen gemeten boven de 
open kaakholte (S) en boven de gesloten kaakholte (G) is gedeeld door de 
gesommeerde impulsen gemeten boven de open kaakholte van dezelfde meet- 
serie,

S-G- , G_
S~ S

De waarde nadert tot 1 wanneer G << S. Dit zal zich voordoen wanneer er 
veel radio-aerosol neerslaat in de open kaakholte. De waarde wordt 0 wanneer 
G = S. Dit zal zich voordoen wanneer er geen radio-aerosol in de open kaak
holte neerslaat. De waarde wordt negatief wanneer G > > S. Dit zal zich voor
doen wanneer de weefsels voor, in en/of achter de afgesloten kaakholte meer 
radioactiviteit bevatten dan de weefsels voor, in en/of achter de open kaak
holte.
De statistische bewerking van de radioactiviteitsmetingen wordt uiteengezet 
in de appendix van dit hoofdstuk, pag. 95 en 96. Het effect van de vibratie 
op de nevelneerslag in de kaakholte wordt als significant beschouwd wanneer 
het verschil van de waarden 1 —-&voor een vibrerende en niet vibrerende 
radio-aerosol minstens drie standaard deviaties groter is dan de standaard 
deviatie van dit verschil (P < 0,001). Dit betekent dat er dan van een vibre
rende radio-aerosol significant meer in de kaakholte is neergeslagen dan van 
een niet-vibrerende radio-aerosol.
Wanneer in tabel X-l en X-2 vermeld staat ’’meting 1 en 2” wordt hiermee 
bedoeld dat het aantal impulsen geteld bij meetpunten uit de eerste serie me
tingen en uit de tweede zijn samengevoegd, zodanig dat elk van de vijf meet
punten maar één keer is genomen. Deze samenvoeging was nodig in geval de 
meetseries niet volledig waren of omdat enige keren bij het begin van de eer
ste radioactiviteitsmetingen, waarbij de collimatoren 70 en 65 mm uit elkaar 
stonden, aan de gesloten sinuszijde meer radioactiviteit werd gemeten dan 
aan de open sinuszijde. Circa een half uur later, wanneer bij de tweede meet- 
serie op dezelfde plaatsen werd geteld, was er aan de gesloten sinuszijde aan
merkelijk minder activiteit aanwezig. De verklaring moet zijn dat de radio
activiteitsmetingen werden begonnen op het moment dat er nog neergeslagen 
radio-aerosol in de nasofarynx aanwezig was. Dit betekent een tijdelijk ver
hoogde lichaamsachtergrond. Dat er juist rond de afgesloten choana ver
hoogde radioactiviteit is gevonden, werd zeer waarschijnlijk veroorzaakt 
door turbulentie in dit gedeelte van de nasofarynx. De met de uitademing 
uit de longen terugkerende nevel slaat daar dan in verhoogde mate neer. De 
neerslag van een vibrerende nevel zal waarschijnlijk in dit gebied nog iets 
groter zijn dan van een niet-vibrerende nevel.
Nog een reden om een gedeelte van de eerste meetserie samen te voegen met
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de tweede was, dat in enkele gevallen aan het einde van de tweede meetse- 
rie, waarbij de collimatoren op 55 en 50 mm afstand van elkaar stonden, de 
radioactiviteit aan de open sinuszijde minder was dan op dezelfde meetplaat- 
sen bij de eerste meetserie. De oorzaak hiervan is zeer waarschijnlijk dat te
gen die tijd de nevel die rond het ostium was neergeslagen door de trilharen 
naar de neus was afgevoerd. Bij samenvoeging van de twee meetseries werden 
daarom uit de eerste meetserie de tellingen genomen van de nasale sinushelft, 
collimatorenafstand 55 en 50 mm, en uit de tweede meetserie de tellingen 
van de laterale sinushelft, collimatorenafstand 70 en 65 mm. De telling bij 
de collimatorenafstand van 60 mm werd, afhankelijk van de meetwaarde, de 
ene keer uit de eerste, de andere keer uit de tweede meetserie genomen.
Uit tabel X-l kunnen de volgende conclusies worden getrokken: bij 14 van 
de 21 proefpersonen slaat er in de kaakholte van een ingeademde vibrerende 
nevel significant meer (P < 0,001) neer dan van een niet-vibrerende ne
vel. Bij 3 proefpersonen is de significantie van het verschil kleiner, respectieve
lijk 0,006; 0,11 en 0,013. Bij 4 proefpersonen is het niet mogelijk de neerslag 
in de kaakholte van de ingeademde vibrerende radio-aerosol te vergelijken 
met de neerslag van een niet-vibrerende nevel, omdat een niet-vibrerende ne
vel niet was toegediend of omdat er gezichtsbesmetting was opgetreden. De 
mate van radioactiviteit die is gemeten boven de kaakholte na inhalatie van 
een vibrerende nevel doet echter vermoeden, dat de vibratie wel een verhoog
de nevelneerslag in de kaakholte tot gevolg heeft gehad. Hierop wijzen de 
metingen bij de proefpersonen bij wie de radioactiviteitsmetingen volledig wa
ren.
Uit tabel X-2 kan de conclusie worden getrokken dat bij rhinitis en sinusitis, 
waarbij slijmvlieszwelling van het ostium kan optreden er, op één uitzonde-’ 
ring na, van een vibrerende nevel niet meer radio-aerosol in de kaakholten 
neerslaat dan van een niet-vibrerende nevel; waarschijnlijk is bij geen van bei
de toedieningswijzen een meetbare hoeveelheid nevel in de kaakholte binnen
gestroomd en daar neergeslagen.
Bij sinusitis is het slijmvlies in de neusbijholten verdikt. Dit kan tot gevolg 
hebben dat de gammastraling van eventueel neergeslagen radio-aerosol meer 
dan in een gezonde neusbijholte wordt geabsorbeerd. Absorptie van gamma
straling treedt ook op bij exsudatieve sinusitis. Er wordt dan uitwendig min
der radioactiviteit gemeten dan wanneer dezelfde hoeveelheid neergeslagen 
radio-aerosol aanwezig zou zijn in een gezonde sinus. Daarentegen wordt er 
boven een ontstoken kaakholte en verhoogde radioactiviteit gemeten wan
neer zich in het hyperaemische, verdikte sinusslijmvlies radioactiviteit heeft 
opgehoopt. Er wordt dan uitwendig meer radioactiviteit gemeten dan wan
neer dezelfde hoeveelheid neergeslagen radio-aerosol aanwezig zou zijn in 
een gezonde sinus. De verhoogde radioactiviteit van het slijmvlies kan in de 
open en gesloten sinus verschillend zijn. Hierdoor is het mogelijk dat er boven 
de afgesloten kaakholte meer radioactiviteit wordt gemeten dan boven de 
open kaakholte. Met deze meetmethode is het derhalve niet mogelijk met ze
kerheid vast te stellen hoeveel er van een ingeademde radio-aerosol in een 
ontstoken kaakholte neerslaat.
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Neerslagmeting van ingeademde vibrerende en niet-vibrerende radio-aeroso- 
len in de gehele menselijke luchtweg en in het bovenste gedeelte van het 
maagdarmkanaal

Het doel van deze metingen is na te gaan of het in trilling brengen van een 
ingeademde nevel ook invloed heeft op de lichaamsretentie en op de regio
nale verdeling buiten de neusbijholten.
Door Alderson e.a. (1974) is de regionale verdeling van ingeademde radio
actief gemerkte nevel nagegaan bij kinderen en adolescenten lijdende aan 
mucoviscoidose van de longen. Drie regio’s werden onderscheiden: hoofd, 
longen en buik.
Lippmann e.a. (1969) onderzochten de neerslag van verschillende monodis
perse nevels om de invloed van de deeltjesgrootte op de regionale verdeling 
na te gaan. Zij maten alleen boven de luchtwegen en niet boven de buik. 
Wolfsdorf e.a. (1969) stelden vast dat de neerslag van radioactief gemerkte 
nevels in de bovenste luchtweg kon worden verminderd door de nevel via 
een in de mond gestoken pijpje te laten inademen in plaats van uit een masker. 
De door hen opgegeven regionale verdeling van de radioactiviteit is geen 
maat voor de nevelneerslag omdat Technetium9 9 m -pertechnetaat werd ge
bruikt, dat snel door het slijmvlies wordt opgenomen en met het bloed af
gevoerd (zie hoofdstuk V).
Voor zover uit de literatuur is na te gaan is bij gezonde proefpersonen geen 
onderzoek verricht naar de regionale nevelneerslag in de gehele menselijke 
luchtweg en het proximale gedeelte van het maag-darmkanaal.
Om de invloed van het in trilling brengen van de nevel op het neerslaan na 
te gaan moet derhalve eerst worden onderzocht hoe de regionale verdeling 
is van een niet-vibrerende nevel. Bij ons onderzoek is tevens nagegaan of het 
gebruik van een mond-inhalatiepijpje de nevelneerslag in de longen bevordert 
en hoe groot de totale lichaamsretentie is, of anders uitgedrukt, welk deel 
van de geproduceerde nevel er in het toedieningssysteem achterblijft.
De nevel van een fysiologische zoutoplossing is gemerkt met Technetium9 9m - 
pyrofosfaat. De radioactiviteit bedraagt 0,2 mCi per ml. Dezelfde ultrasonore 
vemevelaar is gebruikt als bij het vorige onderzoek betreffende de nevelneer
slag in de kaakholte. Per minuut is circa 3 ml nevel gevormd.
De nevel is verwarmd toegediend. Het toedieningssysteem is van het type I 
(zie figuur IX-1). De niet gebruikte nevel is opgevangen in een Douglas-bag. 
Wanneer uit een masker de nevel wordt ingeademd is het gezicht afgedekt 
met een blaadje plastic, waarin een opening voor de mond is gemaakt. De 
rand van de opening kleeft vanzelf op de vochtige lippen. Wordt de nevel 
door een mondpijpje ingeademd dan is de neus met een klem afgesloten. De 
inhalatieduur is 5 minuten; er is geen bepaald ademritme opgelegd, zoveel 
mogelijk wordt regelmatig en diep geademd. Direct na de inhalatie is de 
Douglas-bag met een kraan afgesloten en terzijde gelegd om de nevel te laten 
utzakken. Na circa 20 min. is de zak ontlucht, er stroomt dan geen zicht
bare nevel naar buiten; vervolgens is de zak opgevouwen. Het toedienings
systeem is ontkoppeld van de vemevelaar en afgesloten met rubber stoppen. 
De proefpersoon drinkt een kop koffie of iets dergelijks om de slokdarm 
te reinigen; hiermee wordt bereikt dat de radioactiviteit van de longen nauw
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keuriger is te bepalen. Deze regel was nog niet ingevoerd bij de meting van 
de eerste vier proefpersonen. Het is de proefpersonen niet toegestaan te snui
ten of te spugen. De meting van de radioactiviteit begint 5 ä 15 minuten na 
beëindiging van de inhalatie.
De radioactiviteit is gemeten met een gamma-camera, merk Searle, type 
Pho Gamma HP, voorzien van een divergerende ’’low-energy collimator”. 
Deze collimator heeft een groot meetveld. Bepaald is de radioactiviteit van 
het toedieningssysteem, van de Douglas-bag en van de proefpersoon. Het to
taal van deze metingen is representatief voor de hoeveelheid nevel die is gepro
duceerd.

Tabel X-3
Aantal inpulsen gemeten na inhalatie van een niet-vibrerende radio-aerosol 
ter bepaling van de totale lichaamsretentie, t.o.v. de geproduceerde hoeveel
heid nevel uitgedrukt in procenten (zie voor bijzonderheden de tekst).

Toedienings
systeem

Douglas-bag Proefpersoon
(lichaamsretentie)

Toedienings-
wijze

15.000 (35 ) 
15.000 (34,3) 
12.500 (29,9) 
11.000 (18 ) 
12.000 (26,5)

21.000 (50 ) 
21.000 (48 ) 
25.000 (49,8) 
42.000 (68,8) 
25.000 (54,5)

6.300 (15 ) 
7.700 (17,7)
4.300 (10,3) 
8.000 (13,2) 
8.800 (19 )

masker
masker
mondpijpje
mondpijpje
mondpijpje

Tabel X-4
Aantal inpulsen gemeten na inhalatie van een vibrerende radio-aerosol ter 
bepaling van de totale lichaamsretentie, t.o.v. de geproduceerde hoeveelheid 
nevel uitgedrukt in procenten (zie voor bijzonderheden de tekst).

Toedienings
systeem

Douglas-bag Proefpersoon
(lichaamsretentie)

Toedienings-
wijze

18.000 (28,5) 
13.500 (28,7) 
19.000 (34 ) 
11.700 (16,5) 
11.300 (24 ) 
10.000 (22 )

38.700 (60,5) 
28.000 (59,6) 
32.000 (57,2) 
52.400 (74,5) 
30.000 (64 ) 
31.100 (68 )

7.100 (11 )
5.500 (11,7) 
4.900 ( 8,8) 
6,200 ( 9 ) 
5.600 (12 )
4.500 (10 )

masker
masker
masker
mondpijpje
mondpijpje
mondpijpje
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Voor het bepalen van de regionale verdeling van de nevelneerslag is de radio
activiteit van hoofd en hals, longen en buik apart gemeten met een ’’parallel 
hole low-energie collimator”, die op afstand van enige centimeters van de 
proefpersoon is geplaatst. De impulsen zijn met behulp van een klein compu
tersysteem (Medstore) on-line geregistreerd en vastgelegd op een magnetische 
band. Naderhand is off-line door het kiezen van ’’regions of interest” de ra
dioactiviteit in mond, neus en keel, larynx, longen en maagdarmkanaal apart 
bepaald.
De berekende lichaamsretenties worden weergegeven in de tabellen X-3 en 
X-4, resp. na inademen van een niet-vibrerende en een vibrerende nevel; de 
regionale verdelingen in het lichaam staan in de tabellen X-5 en X-6, resp. na 
inademen van een niet-vibrerende en een vibrerende aerosol.
Uit tabel X-3 kan de conclusie worden getrokken dat de totale lichaamsre- 
tentie niet wezenlijk verschilt na inhalatie via een masker en door een mond- 
pijpje. De gemiddelde neerslag in het gehele lichaam bedraagt 15,3% . De ge
gevens uit de literatuur komen hiermee overeen (zie tabel V-3).
De hoeveelheid radioactiviteit die gemiddeld bij deze proeven in het lichaam 
komt bedraagt derhalve 0,46 mCi (nevelproductie 3 ml per minuut, inhala- 
tieduur 5 minuten, radioactiviteit van de vernevelde vloeistof 0,2 mCi per

Tabel X-5
Procentuele verdeling van het aantal impulsen gemeten na inhalatie van een 
niet-vibrerende radio-aerosol ter bepaling van de regionale nevelneerslag in 
het lichaam (zie voor bijzonderheden de tekst).

Proef-
per
soon

Mond
Neus
Keel

Larynx
Longen Tr. digest.

Wijze van 
toediening

rechter linker beide Maag
en
Darm

Slok
darm

Br 15,2 7,3 14,7 14,5 29,2 48,3 0 masker
Br 6,3 3,4 14 13,6 27,6 62,7 0 masker
Dij 11,8 11,3 14,6 11,6 26,2 50,7 0 masker
v.Vl 8,7 16,6 14,4 13,8 28,2 46,5 0 masker
d.K 7,3 7,3 9,4 8,2 17,6 67,8 0 masker
Gemiddeld 9,9 9,2 13,4 12,3 25,7 55,2
v.W 7,3 4,2 24,1 22,6 46,7 24,2 17,6 mondpijpie
Rr 10,8 4,3 17 13,7 30,7 49,7 4,5 mondpijpie
Ss 6,3 4,9 15,4 10,6 26 62,8 0 mondpijpie
Dij 14,4 12,7 16,5 16 32,6 40,4 0 mondpijpie
Vm 8,2 6,4 10,1 8,4 18,5 66,9 0 mondpijpje
Gemiddeld 9,4 6,5 16,6 14,3 30,9 53,2
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Tabel X-6
Procentuele verdeling van het aantal impulsen gemeten na inhalatie van een 
vibrerende radio-aerosol ter bepaling van de regionale nevelneerslag in het 
lichaam (zie voor bijzonderheden de tekst).

Proef
per
soon

Mond
Neus
Keel

Larynx
Longen Tr. digest.

—

Wijze van 
toediening

rechter linker beide Maag
en
Darm

Slok
darm

v.W 20,1 6,5 14 12,3 26,3 42,8 4,3 masker
Br 13,2 1,7 21 15,8 36,8 48,3 0 masker
Dg 14,7 12 23 19,1 42,1 31,2 0 masker
v.M 13,2 16,1 11,9 14,7 26,6 44,1 0 masker
I 18,2 3,7 7,1 7,4 14,5 63,6 0 masker
Gemiddeld 15,9 8 15,4 13,8 29,2 46,9
v.W. 15 11,7 18,1 19,7 37,8 30,2 5,3 mondpijpie
Dij 11 15 21,2 19 40,2 33,8 0 mondpijpje
Ss 10,4 6 12,5 10,6 23,1 60,5 0 mondpijpje
Vm 9,1 2,7 17 15,3 32,3 55,9 0 mondpijpje
Vm 15,3 6,2 17,2 14,5 31,7 46,8 0 mondpijpje
Gemiddeld 12,2 8,3 17,2 15,8 33 46,5

ml). Volgens de meetgegevens vermeld in tabel X-4 is ook voor een vibreren
de nevel de totale lichaamsretentie niet afhankelijk van de toedieningswijze 
van de nevel, via een masker of door een mondpijpje.
Bij vergelijking van de tabellen X-3 en X-4 blijkt dat de gemiddelde totale 
lichaamsretentie van een vibrerende nevel (10,4% ) kleiner is dan van een niet- 
vibrerende nevel (15,3% ). De stralingsbelasting is overeenkomstig kleiner.
Uit de gegevens van tabel X-5 en X-6 kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken:
De regionale neerslag van de radio-aerosolen toont grote individuele ver
schillen, conform de bevinding van Lippmann en Albert (1969). De groot
ste spreiding wordt in de larynx gevonden.
Interpretatie per regio voor de verschillende vormen van neveltoediening:
— In mond, neus en keel slaat van een vibrerende nevel meer neer dan van 

een niet-vibrerende nevel. Bij inhalatie via het masker, waarbij door de neus 
is geademd, wordt in dit gebied de grootste nevelneerslag gevonden, waar
schijnlijk door verhoogde retentie in de neus.

— In de larynx slaat relatief veel nevel neer gezien zijn oppervlakte; dit vindt 
waarschijnlijk zijn oorzaak in de turbulentie die in dit gebied optreedt. De 
grote individuele verschillen van de nevelneerslag in dit gebied worden ge
deeltelijk veroorzaakt door afvoer van de nevel als gevolg van praten, hoes
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ten en lachen. Omdat dit bij de opzet van dit onderzoek niet was voorzien, 
kan achteraf niet worden aangetoond welke wijze van neveltoediening de 
grootste neerslag in de larynx geeft.

— In de longen slaat meer nevel neer bij inhalatie door het mondpijpje dan 
bij inhalatie via het masker door de neus. Het verschil is echter niet groot. 
De grootste neveldepositie in de longen wordt verkregen wanneer een vi
brerende nevel via een mondpijpje wordt ingeademd; de longretentie be
draagt dan circa 1/3 van de totale lichaamsretentie.

— De retentie in het maagdarmkanaal is opvallend groot. Van een niet-vibre- 
rende nevel bedraagt de retentie in dit gebied ruim de helft van de totale 
lichaamsretentie. De neerslag van een vibrerende nevel is iets geringer, ge
middeld 47%. Het maakt geen verschil of de nevel via een masker of door 
een mondpijpje is geïnhaleerd.

De verschillen in neerslag van een vibrerende en niet vibrerende nevel zouden 
waarschijnlijk groter zijn geweest wanneer in plaats van toedieningssysteem 
type I, type III was gebruikt omdat met het laatste systeem in de neus en 
verdere luchtweg een grotere geluidsdruk kan worden verkregen en omdat er 
minder nevel in dit systeem neerslaat (zie voor vergelijking van de toedie- 
ningssysternen tabel IX-2 en IX-3).
Verder werd bij dit onderzoek gebruik gemaakt van de vibrator in de oor
spronkelijke fabrieksuitvoering. Zoals eerder in dit hoofdstuk is beschreven is 
het vermogen van de vibrator te verhogen door verbetering van de ophanging 
van het trilmembraan. In deze verbeterde uitvoering is de vibrator gebruikt bij 
de metingen van de nevelneerslag in de kaakholte.
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APPENDIX BIJ HOOFDSTUK X

Het doel van de experimenten met inhalatie van een radioactief gemerkte 
nevel is aan te tonen of er al dan niet radioactieve neerslag in de kaakholten 
komt, en met name of er wat dit betreft verschil is tussen een toediening met 
en zonder geluid.
Het is niet mogelijk de totale neergeslagen activiteit in de kaakholten zelf te 
meten. De meting vindt van buitenaf plaats, zodat ook de eventuele neerslag 
op de wang en in de keelholte wordt gemeten, evenals datgene wat eventueel 
via het bloed in de weefsels wordt opgenomen. Een bijkomend probleem is 
de onmogelijkheid de toediening zonder geluid met exact dezelfde dosis ra
dioactiviteit te doen als de toediening met geluid, zodat het verschil in de 
metingen boven dezelfde kaakholte in beide gevallen niet behoeft overeen te 
komen met het verschil in fractie van de toegediende nevel die de kaakholte 
heeft bereikt. Ook de geometrie van de meetopstelling is niet precies gelijk te 
krijgen.
Wanneer tijdens het toedienen van de nevel één neushelft wordt afgesloten, 
dan zal in de bijholten aan de afgesloten kant van de neus geen nevel kunnen 
binnendringen. De activiteit G die aan die kant boven de kaakholte wordt ge
meten kan worden beschouwd als een maat voor de storende activiteit van 
keelholte, weefselopneming en eventuele wangbesmetting. Als de activiteit 
gemeten boven de kaakholte aan de niet-afgesloten kant van de neus S is, dan 
is S-G een maat voor de nevelneerslag in de niet-afgesloten kaakholte. Omdat 
echter de situatie voor beide kaakholten niet geheel symmetrisch is, immers 
één neushelft is afgesloten en de anatomie is ook niet altijd symmetrisch, zul
len ook in het geval dat in de beide kaakholten geen neerslag optreedt de activi
teiten S en G niet gelijk hoeven te zijn. De veronderstelling is nu, dat deze af
wijking van de symmetrie voor de toediening met en zonder geluid gelijk is.
Om de metingen met en zonder geluid met elkaar te kunnen vergelijken, ook 
als de toegediende doses niet gelijk zijn, is het nodig een normalisatie toe te 
passen. Gekozen is voor de parameter s gG = 1 - waarbij is aangenomen, 
dat een verandering van de dosis een evenredige verandering in S en G geeft, 
zodat de waarde van de parameter 1 - | niet verandert.
Een meer symmetrische parameter zou zijn (S-G)/(S+G), maar dat geeft sta
tistische problemen omdat teller en noemer afhankelijk van elkaar zijn.
Geeft de meting met geluid 1 - | =M en die zonder geluid 1 _ S ^ dan 
is het verschil V=M-Z.
Wordt als nulhypothese aangenomen dat M=Z, dus dat er zowel met als zon
der geluid evenveel neerslag in beide kaakholten neerslaat, dan is V=0. Een 
gevonden afwijking van V van de waarde nul wordt in dit geval veroorzaakt 
door de meetfouten in de waarden van M en Z. Aangenomen wordt dat al
leen het statistisch karakter dat aan radioactiviteitsmetingen eigen is deze 
meetfouten veroorzaakt en dat door de keuze van de parameter 1 — ^ de 
overige meetfouten afdoende zijn geëlimineerd.
Radioactiviteitsmetingen aan een object gebeuren door met een detector ge
durende een bepaalde tijd T het aantal desintegraties N te tellen waarvan de 
straling de detector bereikt. Dit aantal N is een fractie van het totale aantal 
desintegraties. De grootte van die fractie wordt bepaald door de gevoeligheid
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van de detector en door de geometrie (het gezichtsveld van de detector en de 
afstand tot het preparaat). In de gepresenteerde meetresultaten zijn de cor
recties voor verschil in gevoeligheid en de achtergrondstraling reeds verwerkt. 
Het aantal getelde desintegraties N in de tijd T volgt een Poisson-verdeling.
Bij grotere waarden van N, zoals bij de onderhavige meetresultaten, volgt N 
bij benadering een normale verdeling, met een standaarddeviatie a =v/ N.
De meetresultaten G en S volgen dus bij benadering een normale verdeling. 
Dan volgen ook M en Z een normale verdeling en evenzo V. Men kan nu, 
uitgaande van de nulhypothese M=Z de kans P berekenen dat in werkelijkheid 
M-Z=V wordt gevonden. Als deze kans P erg klein is, bijvoorbeeld P kleiner 
dan 1 7oo, dan wordt de nulhypothese verworpen. Men moet in dat geval aan
nemen dat M werkelijk van Z verschilt.
Voor het met behulp van tabellen bepalen van de kans P moet de standaard
deviatie van V, a (V), worden berekend. Er geldt:
a (V) =y/ o2 (M)+ o2 (Z)
Verder geldt voor de standaarddeviaties van M, o (M), en van Z, o (Z),
o (M)= a (iH , bij de meting met geluid 
o (Z)- o bij de meting zonder geluid.
Voor de relatieve standaarddeviatie van ^
n (£] = o2 (G) + ^(S).
Voor de relatieve standaarddeviatie van G, v (G)

HG) = <Lg}=^= i/^G

Evenzo geldt v (S) = l/\/ S.
Er geldt dus:

Hiermee zijn de standaarddeviaties van M en Z te berekenen en daaruit volgt 
met formule 1 de standaarddeviatie van V, waarna met behulp van gepubli
ceerde tabellen de kans P op het optreden van de waarde V onder de hypo
these M=Z (d.w.z. geen verschil tussen de toediening met en zonder geluid) 
kan worden bepaald.

l'i) - o (%)/(%

geldt:

(1)
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In dit proefschrift wordt een experimenteel onderzoek beschreven van de 
’’aérosol sonique”. Met deze vorm van inhalatiebehandeling, waarbij de nevel 
door een geluid van 100 Hz in trilling wordt gebracht, is het volgens de eerste 
onderzoekers (Guillerm, Flottes, Badré, Riu, Rey, 1959) mogelijk nevel in 
de neusbijholten te laten binnendringen. Door Pescio (1959) Zippel e.a.
(1966 en 1968) en Voet (1966 en 1967a en b), Kummer en Dirnagl (1969) en 
Badré e.a. (1973) is de vibrerende aerosol — nederlandse benaming van ”aéro- 
sol sonique”, voorgesteld door Voet — daarom toegediend aan patiënten lij
dende aan sinusitis. De gunstigste resultaten werden verkregen bij een acute 
ontsteking. Het genezend effect van deze behandeling zou niet alleen berus
ten op het neerslaan van de nevel op het slijmvlies van de neusbijholten maar 
ook op slijmvliesmassage en verhoging van de trilhaaractiviteit.
De verhoogde instroming in de neusbijholten van een vibrerende nevel be
rust volgens de ontwerpers (Guillerm e.a.) op toeneming van de diffusie; 
volgens Kauf (1968) komt het neveltransport ook tot stand onder invloed 
van de geluidsdrukwisseling in de bijholten, de longitudinale trillingsbewe- 
ging van de neveldeeltjes tussen het geluidsdrukminimum en -maximum en 
de verstrooiing van de geluidsenergie in de nevel.
Proeven met modellen van neus en bijholte tonen aan dat er van een vibre
rende aerosol veel meer in de bijholte binnenstroomt en daar neerslaat dan van 
een niet-vibrerende nevel. Volgens Zippel e.a. (1968) stroomt er geen vibre
rende nevel in een model van een sinus frontalis binnen, volgens Rey (1958) 
is dit wel het geval. De samenstelling van de nevel is van invloed op 'de neer
slag in het sinusmodel (Rey, 1958; Badré en Guillerm, 1960; Zippel e.a.,
1968). Rey (1958) kon in proeven met honden de uitkomsten van zijn model- 
proeven bevestigen door aanwezigheid van neveldeeltjes in een voorhoofds
holte aan te tonen.
In vivo onderzoek bij de mens is alleen beschreven bij patiënten met patholo
gisch veranderde neusbijholten. Door Zippel e.a. (1966 en 1968) en door 
Badré e.a. (1973) werd bij patiënten lijdende aan sinusitis de neerslag in de 
kaakholte van vibrerende en niet-vibrerende nevel vergeleken. Voor het aan
tonen van de nevelneerslag was een operatie respectievelijk een kaakspoeling 
door een verblijfscatheter nodig. Het voordeel van vibrerende nevel bleek bij 
het in vivo onderzoek veel geringer dan bij de dier- en modelproeven van Rey. 
De in de literatuur genoemde berekeningen van de nevelneerslag in de men
selijke luchtweg zijn niet van toepassing op vibrerende aerosolen.
Bij de aerosoltherapie dient bij voorkeur tot lichaamstemperatuur verwarm
de nevel te worden gebruikt die met ultrasonoor geluid is opgewekt. 
Radioactief merken van de nevel maakt het mogelijk de neerslag in de lucht
weg door uitwendige detectie, zonder operatief ingrijpen, vast te stellen.
Voor neerslagmeting in de neusbijholte bestaat echter geen detector met vol
doend oplossend vermogen.

Bij het eigen onderzoek werd uitgegaan van de door ons opgestelde hypothe
se, dat het neveltransport van neus naar bijholte van een vibrerende nevel tot
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stand komt ten gevolge van een met de geluidsfrequentie wisselend drukver
schil over het sinusostium en dat bij toeneming van de geluidsdruk in de neus 
dit verschil toeneemt en daarmee het neveltransport van neus naar sinus. Met 
een model van neus en sinus, waarvan de acoustische eigenschappen overeen
kwamen met die van de mens, kon deze hypothese worden bevestigd.
Met behulp van stroboscopisch licht kon worden aangetoond dat in het 
model het neveltransport van neus naar sinus pulserend, in de frequentie van 
het geluid, verloopt, in tegenstelling tot de opvatting van Kummer en Dirnagl 
(1969) die een continue nevelstroom veronderstelden.
Er werd een nieuw neveltoedieningssysteem ontworpen om in de neus een zo 
hoog mogelijke geluidsdruk te verkrijgen. Dit werd bereikt door de vibrator
en de nevelslang tesamen op de geluidsbron, de 100 Hz-vibrator, acoustisch 
af te stemmen en de optimale aansluitingsplaats van het inhalatiemasker 
proefondervindelijk te bepalen. Het inhalatiemasker moest van hardplastic 
zijn vervaardigd en lekvrij op het gezicht kunnen worden aangesloten. Tevens 
werd er voor gezorgd dat de nevelproductie van de ultrasonore vernevelaar 
niet werd belemmerd en dat bij het ademen zo min mogelijk weerstand werd 
ondervonden. Door de overgang van de nauwe vibratorslang naar de wijdere 
nevelslang geleidelijk te laten verlopen kon tevens worden bereikt dat de ne- 
velneerslag in het toedieningssysteem zo gering mogelijk was.
Verder werd een verwarmingssysteem ontwikkeld, dat het mogelijk maakte 
de nevel op lichaamstemperatuur toe te dienen zonder de nevelsamenstelling 
noemenswaardig te veranderen. Dit werd bereikt door de lucht, alvorens deze 
zich mengt met de nevel van de ultrasonore vernevelaar, tot iets hoger dan 
lichaamstemperatuur te verwarmen en (bijna) volledig met waterdamp te ver
zadigen. Tevens werd de vernevelvloeistof verwarmd. Als warmtebron werd 
een thermostatisch waterbad met pomp gebruikt.
Bij een in vivo onderzoek met het doel de modelproeven te toetsen kon, op 
enkele uitzonderingen na, met een radioactief gemerkte nevel worden aan
getoond dat bij proefpersonen zonder ontstekingsverschijnselen in neus en/of 
sinus significant (P < 0,001) meer van een vibrerende nevel in de kaakholte 
neersloeg dan van een niet-vibrerende nevel. Bij proefpersonen lijdende aan 
een (niet-etterige) rhinitis en/of sinusitis kon dit verschil niet worden gevon
den. De radioactiviteit werd uitwendig gemeten met speciaal voor dit onder
zoek aangepaste meetapparatuur. De invloed van het in trilling brengen van 
de nevel op de neerslag elders in de luchtweg en in het maagdarmkanaal 
bleek bij een andere groep gezonde proefpersonen gering. In onze proef
opstelling bedroeg de neerslag van radioactief gemerkte nevel in de longen ge
middeld circa 30% en in het maagdarmkanaal gemiddeld circa 50% van de 
totale lichaamsrententie met grote individuele verschillen.

Conclusie:
Het is mogelijk de neerslag in de menselijke kaakholte van een door de neus 
geïnhaleerde nevel aanmerkelijk te verhogen door in plaats van gewone nevel 
een ’’aérosol sonique” toe te dienen, tenzij er rhinitis of sinusitis met afslui
ting van het sinusostium bestaat of het ostium op andere wijze is afgesloten. 
Het neveltransport van de ’’aérosol sonique” van neus naar sinus komt tot 
stand door een met de geluidsfrequentie wisselend drukverschil over het
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sinusostium en neemt, volgens modelproeven, toe met toeneming van de ge- 
luidsdruk bij het sinusostium. Vernauwing van het sinusostium lijkt dit 
transport niet te belemmeren op voorwaarde dat de geluidsdruk in de neus 
groot genoeg is. Om zoveel mogelijk nevel in de neusbijholte te laten neer
slaan dient derhalve het neveltoedieningssyteem zo gebouwd te zijn dat de 
geluidsdruk in de neus zo groot mogelijk is zonder dat de nevelproductie 
veel afneemt of de nevelneerslag in het toedieningssysteem veel toeneemt.
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SUMMARY AND CONCLUSION

In this thesis a description will be given of an experimental research of the 
’’aérosol sonique”. According to the first researchworkers (Guillerm, Flottes, 
Badré, Riu, Rey, 1959) it is possible to allow a mist to penetrate into the na
sal accessory sinuses with this form of inhalation treatment, in the course of 
which the mist is put into vibration by a sound of 100 Hz. Therefore Pescio 
(1959) Zippel et al (1966 and 1968) and Voet (1966 and 1967a en b), 
Kummer and Dirnagl (1969) and Badré et al (1973) administered the vibra
ting aerosol patients suffering from sinusitis.
The most favourable results were obtained in the case of an acute inflamma
tion. The curing effect of this treatment was said to be attributable not only 
to the deposition of the aerosol on the mucous membrane of the nasal acces
sory sinuses, but also to a massage of the mucous membrane and an increase 
of the ciliary activity. According to the designers (Guillerm et al) the increa
sed inflow into the nasal accessory sinuses of a vibrating aerosol is due to an 
increase of the diffusion; according to Kauf (1968) the aerosol transport is 
also effected under the influence of the sound pressure variation in the acces
sory sinuses, the longitudinal vibratory movement of the mist particles be
tween the sound pressure minimum and maximum and the dissipation of the 
sound energy in the mist.
Experiments with models of the nose and accessory sinus prove that of a vi
brating aerosol a much larger quantity flows into the accessory sinus and pre
cipitates there than of a non-vibrating mist.
According to Zippel et al (1968) no vibrating aerosol flows into a model of 
a frontal sinus, but according to Rey (1958) it does. The composition of the 
mist has its influence on the precipitation in the sinus model (Rey, 1958; 
Badré and Guillerm, 1960; Zippel et al, 1968). In experiments on dogs Rey 
(1958) was able to confirm the results of the model experiments by demon
strating the presence of mist particles in a frontal sinus.
An examination in vivo of the human being has only been described in the 
case of patients with pathologically changed nasal accessory sinuses. Zippel 
et al (1966 and 1968) and Badré et al (1973) compared on patients suffering 
from sinusitis the deposit in the maxillary sinus of a vibrating and a non-vi
brating aerosol. In order to demonstrate the mist deposit an operation res
pectively a sinus washing by means of an indwelling catheter were necessary. 
At the examination in vivo the advantage of a vibrating aerosol appeared to be 
much smaller than in the case of the animal and model experiments.
The calculations mentioned in literature of the mist deposition in the human 
respiratory tract are not applicable to vibrating aerosols. In the aerosol thera
py a mist heated to body temperature, and produced by ultrasonic sound, 
should be prefered. The radioactive labelling of the mist allows to determine 
the deposit in the airway by means of external detection, without surgical 
intervention. However there is no detector with a sufficient dissolving capa
city for the measurement of the deposit in the paranasal sinus.

When we made our own researches we started from the hypothesis set up by 
us that the mist transport from the nose to the paranasal sinus of a vibrating
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aerosol is effected as a result of a pressure difference across the sinus ostium 
varying with the sound frequency and that with the augmentation of the 
sound pressure in the nose this difference increases and with that the mist 
transport from the nose to the sinus. By means of a model of the nose and 
sinus, of which the acoustic characteristics corresponded with those of the 
human being, this hypothesis was proven.
With the aid of stroboscopic light we could demonstrate that in the model 
the mist transport from nose to sinus is pulsatory, in the frequency of the 
sound, as apposed to the view of Kummer and Dirnagl (1969), who supposed 
a continuous aerosol stream.
A new system to administer aerosol was designed in order to obtain in the 
nose the highest sound pressure possible. This was attained by tuning acous
tically the vibrator tube and the aerosol tube together to the sound-source, 
the 100 Hz-vibrator, and by determining experimentally the optimum point 
of junction of the inhalation mask. The inhalation mask should be made of 
hardplastic and should fit close to the face without leakage. At the same 
time we saw to it that the aerosol production of the ultrasonic nebulizer was 
not hindered and that the respiration had to put up with the least resistance 
possible. A gradual transition from the narrow vibrator tube to the wider 
aerosol tube also allowed us to obtain the smallest mist deposit possible in 
the administration system.
Further a heating system was developed, so that we could administer the 
aerosol at body temperature without changing appreciably the aerosol com
position. This was attained by heating the air to a somewhat higher degree 
than the body temperature and to saturate it (nearly) completely with water 
vapour, before it mixes with the mist of the ultrasonic nebulizer. At the 
same time the liquid to be nebulized was heated. As a source of heat we used 
a thermostatic water-bath with pump.
In the course of a research in vivo with the aim of testing the model experi
ments, we could demonstrate with few exceptions by means of a radioactive 
labelled mist that on subjects without inflammatory signs in the nose and/or 
sinus a significantly greater quantity (P < 0,001) of a vibrating aerosol pre
cipitated in the maxillary sinus than of a non-vibrating aerosol. On subjects 
suffering from a (non-purulent) rhinitis and/or sinusitis this difference could 
not be detected. The radioactivity was measured externally with measuring- 
instruments specially adapted to this research. The influence of the putting 
into vibration of the aerosol on the deposit elsewhere in the respiratory tract 
and the gastrointestinal tract proved to be small in the case of another group 
of healthy subjects. In our experiment the deposit of radioactive labelled 
aerosol in the lungs came on an average to circa 30% and in the gastrointes
tinal tract to circa 50% of the total body retention with considerable indivi
dual variations.

Conclusion:
It is possible to increase considerably the deposition in the human maxillary 
sinus of a mist inhaled through the nose by administering an ’’aérosol soni- 
que”, instead of an ordinary mist, unless there is a rhinitis or sinusitis with 
obstruction of the sinus ostium or unless the ostium has been closed in

101



another way. The mist transport of the ’’aérosol sonique” from the nose to 
the sinus is effected by a pressure difference across the sinus ostium, which 
varies with the sound frequency and, according to the model experiments, it 
increases with the augmentation of the sound pressure at the sinus ostium. A 
narrowing of the sinus ostium does not seem to impede this transport on the 
condition that the sound pressure in the nose is high enough. Consequently, 
in order to have as much aerosol as possible precipitated in the paranasal 
sinus, the system of aerosol administration should be constructed in such a 
way that the sound pressure in the nose is as high as possible, without a 
considerable decrease of the aerosol production or a considerable increase 
of the aerosol deposition in the administration system.
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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

De invloed van geluid op het neerslaan van ingeademde nevel

1 Aan aerosolapparatuur dienen dezelfde steriliteitseisen te worden ge
steld als aan injectiemateriaal.

2 Chronische sinusitis maxillaris kan niet uitsluitend met vibrerende aero- 
solen worden behandeld; wanneer vibrerende aerosolen worden aange
wend als aanvulling op de bestaande therapie kan de ziekteduur waar
schijnlijk worden verkort.

3 De neusbijholten dienen voor temperatuurisolatie van de er omheen 
liggende delen van het zenuwstelsel.

T. Brusis (1973) Z. Laiyng. Rhinol., Stuttgart, 52;
883-889.

4 Met de zoemtest van Spiess is op eenvoudige wijze het neusquotiënt te 
schatten, als zodanig kan hij worden gebruikt bij de indicatiestelling 
van een neusseptumcorrectie.

G. Spiess (1902) Intern. Centralblatt Laryngol.
Rhinol., 18; 110.

5 Van bloeddonors kan worden verlangd dat zij gedurende drie dagen 
voor het geven van bloed geen aspirine innemen.

6 De bewaking van een patient met een pacemaker kan doeltreffender 
worden door zijn pacemaker niet uitsluitend poliklinisch te controle
ren maar ook telefonische controle, die met eenvoudige apparatuur en 
op elk gewenst moment kan worden uitgevoerd, toe te passen.

F.A. Rodrigo en J.W.G. Draulans (1977) Hart
Bulletin, 8; 28-30.

7 Op grond van de localisatie van de trommelvliesperforatie is het niet 
mogelijk een veilige otitis media chronica van een onveilige te onder
scheiden, dit houdt in dat bij myringoplastiek altijd middenoorinspec- 
tie moet worden gedaan.

8 Wanneer bij iemand een tumor van het glomus caroticum is gevonden 
dient ook bij zijn directe bloedverwanten met Technetium® -methy- 
leendifostonaat een angioscintigrafisch onderzoek te worden gedaan.

J.H.J. Ruys, A. Hoekstra, J.E. Veldman e.a., in
druk.



9 Aanmoediging tot een nieuwe poging tot zwangerschap is de enige ra
tionele therapie van habituele abortus.

W. Vlaanderen (1977) Ned. T. Geneesk., 121; 439-442.

10 Bij reconstructieve middenoorchirurgie, waaronder in dit verband ook 
myringoplastiek en stapedectomie wordt verstaan, dient als profylaxe 
kortdurend een antibioticum te worden gegeven, dat een breed spectrum 
heeft, bactericide werkt, niet toxisch is, en niet onwerkzaam wordt ge
maakt door j3-lactamasen; Cefradine, uit de cefalosporinegroep, voldoet 
aan de gestelde voorwaarden, wanneer het niet per intramusculaire in
jectie wordt gegeven.

11 De naam ’’verpleegkundige” geeft geen goede omschrijving van het be
roep en het thans in zwang zijnde gebruik van deze benaming is mede 
daarom verwerpelijk.

C. Kruyskamp (1975) Ned. T. Geneesk. 119;
1735-1736.

12 Omdat het Christen Democratisch Appel (C.D.A.) niet alleen de vrij
heid waarvoor de liberalen en de gelijkheid waarvoor de socialisten 
zich inzetten, ook de broederschap nastreeft, verdient deze oecumeni
sche politiek beweging de steun van alle christelijke nederlanders.

H.A. van Wijngaarden September 1977
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