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De invloed van plastic (polyvinyl-chloride) op het geïsoleerde 
overlevende rattehart 
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Inleiding. 

Er worden voor medische doeleinden steeds meer 
kunststoffen gebruikt. In laboratoria worden reagentia 
in flessen van polyvinyl-chloride bewaard. Synthe
tische stoffen worden in het lichaam gebracht, bv. als 
skeletprothesen voor orthopedische doeleinden. Sep
tumdefecten van het hart worden met polyvinyl
chloridespons gesloten. Soms gebruikt men polyvinyl
chloride voor vaatprothesen en in vele hart-long
machines worden meters polyvinyl-chlorideslang ver-
werkt. . 

Het is ons gebleken, dat sommige slangen zijn 
maakt van soorten polyvinyl-chloride die de acti

viteit van een zoogdierhart in enkele minuten aan
zienlijk kunnen verminderen, en het hart zelfs geheel 
tot stilstand kunnen brengen. 

In de voorafgaande jaren deden wij vele tientallen 
proeven met het overlevende, geïsoleerde rattehart, 
doorstroomd volgens LANGENDORFF (1895; zie ook 
MEYLER e.a. 1959)' Bij 20 proeven die werden ver
richt om de overlevingsduur van het geïsoleerde ratte
hart met de door ons toegepaste methode na te gaan, 
bleek, dat het "inductocardiogram" (MEIJLER e.a. 
1958), een maat voor de contractiehoogte en de 
frequentie van het hart, zich gedurende 4 uur of 
langer niet wijzigde (zie tabel I). 

TABEL I. CONTRACTIEHOOGTE, FREQ.UENTIE EN RITME VAN 
HET GEÏSOLEERDE OVERLEVENDE RATTEHART VOOR EN NA DE 

RECONSTRUCTIE VAN DE OPSTELLING. 

Voor de Na de 
reconstructie ' reconstructie 

.IJ. ".ntal onderzochte harten 20 50 
erlevingsduur '. 4-6 uur 5-15 minuten 

<":ontractiehoogte constant verminderd 
Ritme regelmatig kamerfibrilleren en 

andere onregel-
matigheden 

Frequentie constant verminderd 

Een wijziging in de probleemstelling maakte het 
noodzakelijk, enige veranderingen in de oorspronke
lijke opstelling aan te brengen. Hierna bleek het 
tijdens meer dan 50 ' proeven niet mogelijk, het geïso
leerde rattehart langer dan 1 0 minuten in leven te 
houden (zie tabel I). Het hart staakte voortijdig zijn 
activiteit of er ontstond kamerfibrilleren. Het eerste 
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SaIIlenvatting: 

Sommige soorten plastic(polyvinyl-chloride)slang 
doen de mechanische activiteit van het overlevende, 
geïsoleerde rattehart verminderen, of verdwijnen. Dit 
polyvinyl-chloride wordt verkocht en gebruikt voor 
medische en biologische doeleinden. Chemische analyses 
toonden een duidelijk verschil tussen de wel en niet 
toxische plastic-monsters. 

Er wordt een methode beschreven die het mogelijk 
maakt, het geïsoleerde, volgens Langendorff doorstroom
de ratte hart, als preparaat te gebruiken voor een onder
zoek naar de toxiciteit van polyvinyl-chloride. 

teken, dat de werkzaamheid van het hart achteruit
ging, was een vermindering van de contractiehoogte, 
na ongeveer 5 minuten. Pogingen om met calcium, 
adrenaline, aminofylline, strofanthine en digoxine deze 
achteruitgang tegen te gaan, hadden geen resultaat. 

Om de oorzaak van de kortere overlevingsduur te 
vinden, werden alle ingevoerde veranderingen mi
nutieus onderzocht. De samenstelling, de PH' de zuur
stofsaturatie en de temperatuur van de doorstromings
vloeistof waren niet veranderd, doorstromingsdruk en 
-snelheid waren gelijk of zelfs hoger dan vóór de inge
voerde wijzigingen. Nauwkeurig microscopisch onder
zoek van het hart bracht geen afwijkingen aan het 
licht. 

In de nieuwe opstelling hadden wij o.a. de glazen 
verwarmingsspiralen in het aanvoersysteem vervan
gen door polyvinyl-chlorideslang. Vervanging van 
deze zogenaamde "inerte" slangen door het vroeger 
gebruikte glas gaf weer de oorspronkelijk gevonden 
overlevingsduur, zodat wij aan een toxische werking 
van polyvinyl-chloride gingen denken (MALTEN 1956; 
STEWART en STURRIDGE 1959; STEELE 1959; MEIJLER 
en DURRER 1959). 

Methode van onderzoek. 

Door middel van de proefopstelling, weergegeven in fig. 1, 

kan de invloed van polyvinyl-chlorideslangen op de mecha
nische werkzaamheid van het geïsoleerde rattehart selectief 
worden onderzocht. De doorstromingsvloeistof is wat de 
anorganische samenstelling betreft, zoveel mogelijk aange
past bij de extracellulaire vloeistof van de rat (WESTERINK 
e.a. 1955; OFFERIJNS 1955) en werd onlangs uitvoerig be
schreven (MEIJLER e.a. 1959). Deze doorstromingsvloeistof 
kan het hart door twee circuits bereiken, die gelijk van lengte 
en inhoud zijn. In het ene circuit is een fles opgenomen die 
50d mi glasparels bevat, in het andere aanvoersysteem is 
eenzelfde soort fles opgenomen, die eveneens 500 mi schijfjes 
bevat van de te onderzoeken slang. Het is mogelijk, deze 
beide flessen in een afzonderlijk waterbad te plaatsen, zodat 
de invloed van polyvinyl-chloride bij verschillende tempe-
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Fig. 1. Schematische voorstelling van de opstelling 
waarmee het mogelijk is, de invloed van polyvinyl
chloride op de mechanische werkzaamheid van het 
geïsoleerde rattehart te onderzoeken. Voor toe-

lichting zie de tekst. 

raturen kan worden nagegaan. Uit figuur 1 blijkt, dat de 
doorstromingsvloeistof de hele kolom glasparels, resp. poly
vinyl-chloride moet passeren alvorens hij de glazen koel
spiralen (Sr bereikt, waar hij op de voor het hart gewenste 
temperatuur van 38° C moet worden gebracht. Het te 
onderzoeken polyvinyl-chloride wordt vóór de proef altijd 
gespoeld met gedestilleerd water. 

Door middel van kraan K zijn wij in staat met een ge
ringe dode ruimte de invloed van de polyvinyl-chloride
doorstromingsvloeistof te vergelijken met de controlevloei
stof die het hart via glas bereikt. In het midden van de kraan 
bevindt zich een thermometer die de temperatuur van de 
perfusievloeistof aangeeft, even voordat deze het hart bereikt. 
Door de hoogte van de decanteer-flessen met doorstro
mingsvloeistof te variëren kan de doorstromingsdruk 
nauwkeurig worden geregeld. In een zij aansluiting van 
de flessen wordt de perfusievloeistof door middel van 
aquariumsteentjes (A) verzadigd met catbogeen (een 
mengsel van 95 pct ' O 2 en 5 pct COz). De buffer in de 
doorstromingsvloeistof en de hoeveelheid COz in het gas
mengsel zijn zo gekozen, dat de vloeistofbij een temperatuur 
van 38° C de vereiste PH van 7,35 heeft. Daar de oplosbaar
heid van een gas in een vloeistof afneemt bij stijgende 
temperatuur van de vloeistof, komt bij het verwarmen van 
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deze vloeistof, opgelost carbogeen weer vrij. Om te voor
komen, dat deze gasbellen het hart bereiken, werd in het 
circuit een zg. gasbellenvanger, "bubbletrap" (B) opge
nomen, waarlangs eventueel vrijgekomen carbogeen het 
circuit weer kan verlaten. 

Kraan K is in verticale richting te bewegen, zodat het 
hart ondergedompeld kan worden in een bad, dat met 
carbogeen verzadigde doqrstromingsvloeistof van 38° C 
bevat. De mechanische werkzaamheid van het hart wordt 
g~registreerd door middel van een spoel en een magneetje M, 
dat aan het hart is bevestigd en zich in het centrum van de 
spoel bevindt. Door de bewegingen van het hart ontstaat in 
de spoel een spanning die met behulp van een eenvoudige 
elektro cardiograaf kan worden versterkt en opgetekend. De 
verkregen curve die een maat is voor contractiehoogte en 
frequentie, noemden wij "inductocardiogram". De bijzon
derheden van deze werkwijze werden elders beschreven 
(MEIJLER e.a. 1958). Daar de spoel waterdicht is afgesloten, 
kan hij in het bad, waarin zich ook het hart bevindt, worden 
ondergedompeld. 

Voor deze proeven werden witte ratten met een gewicht 
van ongeveer 250 gram gebruikt. Door middel van intrape
ritoneale injectie van 6 mg pentobarbital-natrium (N -
butal) per 100 gram lichaamsgewicht wordt een gl. _~ 
narcose-diepte bereikt, waarna 15 mg heparine intraveneus 
wordt toegediend. Na het verwijderen van de ventrale 
thoraxwand wordt een canule (fig. /, C) in de aorta ascen
dens gebracht. Het hart wordt nu uit het dier gehaald _en 
met een "Luer-Iock"-aansluiting wordt canule C aan kraan 
K bevestigd. Er wordt allereerst doorgestroomd via het 
glas-circuit. Na ongeveer 10-20 minuten wordt, als de basis
lijn constant blijft, overgeschakeld op het aanvoersysteem 
waarin zich de fles met het te onderzoeken polyVinyl-chloride
monster bevindt. Hierna kan weer op glas worden overge
schakeld om na te gaan of een eventueel waargenomen 
effect van polyvinyl-chloride omkeerbaar is. Afhankelijk van 
de toxiciteit van het te onderzoeken monSter kan deze 
handeling eens of meermalen worden herhaald. In den regel 
werden niet meer dan 2 waarnemingen bij één hart verricht. 

Resultaten. 

\ Het ligt voor de hand, dat met deze opstelling aller
eerst de polyvinyl-chlorideslang werd onderzocht, 
waarvan wij de verlammende invloed op de mecha
nische verrichtingen van het geïsoleerde rattehar' ''1 

eerste instantie hadden waargenomen. Figuur 2 tG"t 
het inductocardiogram van een hart dat achtereen
volgens via glas en polyvinyl-chloride werd door
stroomd. De loopsnelheid van het papier was 10 mm 
per seconde. Duidelijk blijkt, dat de contracties van 
het hart tijdens doorstromen via het polyvinyl
chloride-systeem aanzienlijk verminderen en onregel
matig worden. Na terugschakelen op glas vindt een 
gedeeltelijk herstel plaats; de contractiehoogte, be
haald vóór de polyvinyl-chloride-doorstroming, wordt 
niet weer bereikt. Wanneer hierna opnieuw via poly
vinyl-chloride wordt doorstroomd, wordt de contractie 
nog kleiner. De werking is dus additief. Het polyvinyl
chloride-monster waarvan het effect in figuur 2 wordt 
getoond, is in tabel 11 ondergebracht in kolom A. Bij 
het schrijven van deze bevindingen waren 5 verschil
lende soorten polyvinyl-chloride nauwkeurig onder
zocht. Hiervoor werden 17 harten gebruikt. De resul-
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t = 11 min. 
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"PV C" 
Perfusie 

t == 21 min. 

~ (c) 

"Glas" - >
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6 min. 

14 min. 

8 min. 10 min. 

17 min. 20 min. 

25 min. 40 min. 55 min. 
Fig. 2. Het inductocardiogram van een geïsoleerd rattehart dat achtereenvolgens via glas en polyvinyl-chloride 

werd doorstroomd. Loopsnelheid van het papier 10 mm/sec. Voor toelichting zie de tekst. 

taten zijn in tabel II samengevat. Het blijkt, dat er 
ook soorten polyvinyl-chloride bestaan die geen 
toxische invloed hebben op het overlevende geïsoleerde 
rattehart, doorstroomd volgens Langendorff. 

TABEL Il. SAMENGEVATTE RESULTATEN VAN HET ONDER
ZOEK NAAR DE INVLOED' VAN POLYVINYL-CHLORID.E OP HET 

GEÏSOLEERDE HART. 

Monster polyvinyl-chloride A B C D E Totaal 
Aantal onderzochte harten 7 2 2 2 4 17 
Aantal verrichte waarnemingen 14 4 4 4 6 
Aantal malen dat een toxische 

werking binnen 15 minuten 
werd waargenomen 14 0 0 3 5 

) De polyvinyl-chlorideslangen A, D en E werden o.a. 
toegepast in hart-longmachines en biologische proef
opstellingen. Ze werden verkocht als zijnde chemisch 
en fysiologisch inert en dus geschikt verklaard voor 
medische en biologische toepassing. De soorten ' B en 
C waren afkomstig van bloedtransfusiesystemen, die 
o .a. in enkele van onze grote ziekenhuizen worden 
gebruikt. Deze slang bleek volgens onze methode géén 
toxisch effect te hebben. 

Chemische analyses * . 
Door het Kunststoffeninstituut T.N.a. te Delft werden 

een polyvinyl-chloridemonster A (zie tabel II ) en een monster 
B (zie tabel II) chemisch geanalyseerd. H et monster A had 
een sterk toxische invloed op het geïsoleerde rattehart, het 
monster B toonde daarentegen geen nadelige werking. 

* Wij zijn Drs. R. TUNTELER, Directeur van het Kunststqffen
instituut T.N. O. te Delft, bijzonder dankbaar voor zijn hulp en 
adviezen. 

De volgende gegevens werden verkregen: 

I. Polyvinyl-chloride monster A. 
Kunststof: Polyvinyl-chloride. 
Weekmaker: Gehalte: 43,7 gewichtsprocenten van het 

monster. Het is een ftaalzure ester, hoogstwaarschijnlijk 
di-2-ethylhexyl-ftalaat. 

Stabilisator: Een organische tin-verbinding. De organische 
rest is onbekend. Van deze stabilisator werd ongeveer één 
gewichtsprocent gebruikt. 

Il. Polyvinyl-chloride monster B. 

Kunststof: Polyvinyl-chloride. 
Weekmaker: Gehalte: 34,5 gewichtsprocenten. Wederom 

een ft aal zure ester, hoogstwaarschijnlijk di-2-ethylhexyl
ftalaat. 

Stabilisator: Een barium-cadmiumstabilisator, met een 
overmaat barium (d.w.z. dat een mengsel van barium
cadmiumzouten van vetzuren voor de stabilisatie is gebruikt). 
Hiervan zijn enkele gewichtsprocenten toegepast. 

Uit deze gegevens kan het volgende worden geconclu
deerd: 

1. Het polymeer als zodanig, het polyvinyl-chloride, is 
niet aansprakelijk voor het ontdekte cardiotoxische effect, 
daar dit zich slechts bij een der beide monsters voordoet. 

2. De weekmaker veroorzaakt het effect evenmin. Hierbij 
zij opgemerkt, dat de weekmaker, mocht deze de oorzaak 
zijn, het snelst uit de meer elastische slang met het hogere 
weekmaker-gehalte door de zoutoplossing zou worden 
geëxtraheerd en veel langzamer uit de harde slang met het 
lagere weekmaker-gehalte. Het waargenomen effect zou zich 
in dat geval, dus als de weekmaker de oorzaak was, eveneens 
bij de hardere slang in een vertraagde vorm moeten voor
doen. Aangezien het hierbij niet werd waargenomen, kan 
de weekmaker dus ook niet de oorzaak zijn. 

Uit bovenstaande conclusies volgt, dat de oorzaak moet 
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worden gezocht in de toegepaste stabilisator. Beide stabili
sator-systemen staan bekend als vrij toxisch. EJ:lkele proeven 
volgens de methode der hartdoorstroming zullen nog moeten 
uitwijzen, of beide stoffen cardiotoxisch zijn. Hierbij zou 
gevonden kunnen worden, dat de barium-cadmiumstabili
sator niet stoort bij de proef, en een organische tinverbinding 
wel. Daarnaast komt een grote betekenis toe aan de extra
heerbaarheid van de bedoelde verbindingen door een zout
oplossing uit de slang. Het is zeer goed denkbaar, dat beide 
stoffen het ongewenste effect geven, maar dat de ene ver
binding wel en de andere onder de proefomstand~~heden 
~iet wordt geëxtraheerd. Als het om dezelfde stof zou ;>:aan, 
IS de extraheerbaarheid het grootst in het zachte elasti~::he 
produkt. Het is niet onmogelijk, dat sporen emulgator evel~
eens een invloed uitoefenen bij het proces. 

Hoogstwaarschijnlijk is het waargenomen effect dus te
weeggebracht door de stabilisator. Nadere proeven zijn 
noodiakelijk voor het verkrijgen van een dieper inzicht in 
de wijze waarop de werking tot stand komt. 

Conclusie. 

Er is polyvinyl-chloride in de handel - het wordt ook 
metterdaad toegepast - dat' een sterk toxisch effect blijkt 
te hebben op het overlevende geïsoleerde rattehart. Che
mische analyses toonden aan, dat dit effect hoogstwaar-

- schijnlijk wordt teweeggebracht door de aan het plastic 
toegevoegde stabilisator. Wij zijn van mening, dat alle soorten 
polyvinyl-chloride, bestemd resp. voor hart-longmachines, 
voor bewaren van medicamenten, voor intraveneuze toe
dieningssystemen of voor andere medische en (of) biologische 
doeleinden, volgens bovenbeschreven methode moeten wor-
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den onderzocht, alvorens ze voor verkoop mogen worden 
vrijgegeven. 

Sununary: 

The effect of polyvinyl chloride on isolated rat's heal't. - Some 
kinds of plastic (polyvinyl chloride) tubing which are sold 
and used for medical and biological purposes, will deterio
rate heart action within a few minutes. Toxic and non-toxic 
polyvinyl chloride samples showed marked differences in 
chemical composition. 

A Simple method for testing polyvinyl chloride tubing 
utilizes isolated rats' hearts, perfused by the Langendorff 
technique. 
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