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Transport van bloedcellen bestudeerd met volledig gedetailleerde modellen 

 

Bloed is een belangrijke vloeistof van het menselijk lichaam. Het vertoont complex gedrag in de zin 

van reologie en celtransport, dat tot uiting komt door de hoge concentratie van vervormbare rode 

bloedcellen (RBC). Door deze eigenschap kan bloed benaderd worden als een geconcentreerde 

suspensie van RBC omgeven door een Newtoniaanse vloeistof, het bloed plasma. 

 

De distributie en het transport van cellen in vaten is niet triviaal. In het triviale geval van een 

vloeistofstroom door een kanaal concentreren RBC zich in het midden van het kanaal waardoor er een 

cel-vrije laag ontstaat aan de wanden. Dit zorgt voor een effectieve homeostatische reactie tegen vat- 

en weefselschades. Deze beweging van bloedplaatjes richting de wand van het bloedvat wordt 

marginatie genoemd. Modellen voor RBC en bloedplaatjes kunnen dit fenomeen beschrijven en 

kunnen daarmee helpen bij het begrip van de fundamentele mechanica en de invloed van de 

dominante parameters. 

 

Dit werk richt zich op het gedetailleerd modelleren van het transport van bloedcellen waarbij de 

aanwezigheid van RBC, bloedplaatjes en plasma expliciet meegenomen word. Dit heeft twee redenen: 

om een beter inzicht te krijgen in de methodes die gebruikt worden voor bloed simulatie en om de 

methodes toe te passen voor het transport van RBC en bloedplaatjes. Hiervoor zijn twee modellen 

gebruikt, een in twee dimensies om een eerste indruk te krijgen van de belangrijke factoren en een in 

de meer realistische drie dimensies. Voor dit hoger dimensionale model vormt zijn meer geavanceerde 

computertechnieken nodig. Beide modellen zijn gebaseerd op de zogenoemde Immersed Boundary-

Lattice Boltzmann methode (IB-LBM). 

 

Met het twee dimensionale model kunnen de lagere bloed viscositeit bij stroming, de formatie van de 

cel-vrije laag en de marginatie van bloedplaatjes worden aangetoond. Na deze initiële validatie is het 

transport van bloedplaatjes gesimuleerd in aneurysmatische geometriën. De resultaten laten een 

gebied zien met hoge hematocriet waardes waar bloedplaatjes zich hechten in de holte van het 

aneurysma. Dit is een teken dat de distributie van cellen invloed heeft op de formatie van een 

thrombus, of op het verzwakken en uiteindelijk scheuren van de wand van het aneurysma. Dit model 

is ook toegepast om de diffusie van RBC en bloedplaatjes, die wordt veroorzaakt door 

afschuifsnelheid in de bloedstroom, te meten. De simulaties laat een afwijking zien van de lineaire 

schaling tussen de diffusie en de schuifsnelheid.  

 

Een volledig gedetailleerde simulatie van de bloed suspensie kan computationeel erg intensief zijn, in 

het bijzonder in drie dimensies. De prestatie van een dergelijke implementatie kan de grenzen bepalen 

van wat we kunnen onderzoeken. Hierom is een parallelle 3D code ontwikkeld en beschreven. De 

prestatie van de code schalen bijna lineair voor zwakke en sterke schalingscriteria. Dit model is 

achtereenvolgens gebruikt om het effect van de IB-LBM parameters te onderzoeken op een aantal op 

het oog eenvoudige, maar uitdagende referentiecriteria. Deze studie heeft ontdekt dat er natuurkundig 

onverklaarbaar gedrag ontstaat bij het gebruik van een grove representatie. Dit wordt versterkt door 

interpolatie met te weinig punten. 

 

Het modelleren van bloed als een suspensie van vervormbare deeltjes is een redelijke 

vereenvoudiging en reproduceert sommige belangrijke aspecten van bloed reologie en transport. Het 

kan een bron zijn van interessante resultaten en uiteindelijk kennis. Echter moet de reikwijdte van de 

validiteit deze modellen gedefinieerd worden en hun resultaten moeten kritisch geïnterpreteerd 

worden. Methoden introduceren hun eigen bijwerkingen die complexer zijn dan numerieke 

nauwkeurigheid.  

 


