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Samenvatting

Mechanische belasting van spierweefsel leidt tot inhomoge spanning?- en
rekverdelingen binnen het weefsel en eventueei tot lokale schade en adaptatie.
De spannings- en rekverdelingen resulteren in lokale belasting, waarvan wordt
aangenomen dat deze verantwoordelijk is voor lokaal veranderende eigenschappen.
Kennis omtrent de mechanismen van het ontstaan van lokale schade en
adaptatie als gevolg van mechanische belasting is belangrijk voor verschallende
toepassingsgebieden, waaronder 'myoplasty" en pees- of spierverleggingen. Een
voorbeeld van myoplasty is de ondersteuning van de pompfunctie van het hart door
middel van een getransformeerde skeletspier. Pees- en spierverleggingen worden
gebruikt voor het herstellen van de mobiliteit van aangetaste gewrichten door
ruggemerg beschadigingen of om een afname in kniebewegingen tijdens lopen te
herstellen. Ook de ontwikkeling van drukwonden is een klinisch toepassingsgebied.
Het is bekend dat spierweefsel gevoelig is voor langdurige transversale belasting en
drukwonden beginnen vaak in de dieper gelegen spierlagen in de buurt van bot
uitsteeksels. Algemeen wordt aangenomen dat schade en adaptatie op een lokaal
(eel) niveau ontstaan.

Continuum modellen van het actieve en passieve mechanische gedrag van spieren
met realistische geometrieen in in vivo situaties vormen een zeer bruikbaar middel om
lokale mechanische belasting van spieren in relatie tot lokale schade en adaptatie te
bestuderen. Met dit doel heeft Gielen et al. (2000) een continuum model ontwikkeld
van het mid-sagittaal vlak van de tibialis anterior (TA) van de rat.
Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was 1) het verzamelen van
experimentele data om continuum modellen van de TA van de rat te valideren en 2)
het verbeteren van het 2-dimensionaal (2D) model van Gielen et al. (2000), vooral
met betrekking tot de geometric Met het sagittale vlak model kunnen verschallende
output parameters geevalueerd worden (bijv. spierkracht, verplaatsingen, vezelrek,
rekgradienten). Er is daarom voor gekozen om met verschillende meettechnieken een
uitgebreide experimentele data set te verzamelen.
De eerste experimenten, beschreven in hoofdstuk 3, waren gericht op het identificeren
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van parameters van het gebruikte contractie model, het zogenaamde 'two-state
Huxley" model. De identificatie omvatte het ritten van een 1-dimensionaal (ID)
model van een spier-pees complex op experimenteel verkregen spierkoppels tijdens
isometrische contractie bij verschallende stimulatie frequenties. De resultaten
lieten zien dat de geidentificeerde model parameters een goede beschrijving van
spierkoppels van de TA van de rat bij verschallende stimulatie frequenties mogelijk
maken. Er wordt daarom aangenomen dat het 'two-state Huxley" contractie model
toereikend is voor het beschrijven van het contractiel gedrag binnen continuum
modeilen van complete spieren tijdens isometrische contracties. Verder maakt
het contractie model toekomstige studies naar metabole processen mogelijk. De
experimenteel waargenomen koppel relaxatie snelheid werd echter overschat door
het ID model. Dit kan veroorzaakt zijn door ruimtelijke effecten, die in de toekomst
bestudeerd kunnen worden met continuum modellen.

Met 3-dimensionale (3D) video analyse zijn oppervlakkige marker verplaatsingen
gemeten tijdens een isometrisch contraherende TA spier van een rat door electro-
stimulatie (hoofdstuk 4). Er is geevalueerd of de gemeten rekverdelingen afhangen
van 1) de spierkracht, 2) de gewrichtshoek van de enkel. Daarnaast is bekeken
hoe de rekverdeling veranderde tijdens opbouw en relaxatie van de spierkracht. De
berekende rekken tijdens de plateau fase waren sterk afhankelijk van de longitudinale
positie. De resultaten lieten verder zien dat een krachtsvariatie van minder dan 20%
geen significante invloed heeft op lokale vervorming. Daarnaast bleek een verschil
in de enkel hoek van ongeveer 30° een verschil in rek te veroorzaken van 0.01
(onafhankelijk van de longitudinale positie). De rek-range in logitudinale richting
was 0.17. Hieruit is geconcludeerd dat kleine verschallen in de enkelhoek (orde 5°)
naar verwachting geen significante verschallen in de lokale deformatie veroorzaken.
Deze bevindingen kunnen belangrijk zijn bij het ontwerpen van schade inducerende
inspanningsprotocollen, die gebruikt kunnen worden om de relatie te vinden tussen
lokale schade en lokale mechanische parameters. Een afname in de spierkracht van
20% door vermoeidheid kan worden geaccepteerd en kleine verschallen in de enkel
hoek zullen geen grote invloed hebben op de rekverdelingen. Naast de relevantie
voor het ontwikkelen van inspanningsprotocollen, kan de experimenteel bepaalde
relatie tussen lokale rekken en respectievelijk spierkracht en spierlengte dienen ter
validatie van continuum modellen. Tijdens de krachtsopbouw en relaxatie werden
onverwachte effecten waargenomen. Aan het begin van de stimulatie verkortte het
proximale weefsel sneller dan het distale weefsel. Voordat de initiele toestand werd
bereikt, trad tijdens de krachtsrelaxatie een extra verkorting op in het distale weefsel,
terwijl de proximale delen verlengden. De gemeten effecten hebben tot de hypothese
geleid dat de voortgeleidingssnelheid van de actie potentiaal vanuit de motorische
eindplaatjes over de spiervezels het tijdsverloop van de lokale rekverdelingen sterk
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be'invloedt. De hypothese kan bestudeerd worden door inhomogene activatie van de
spiervezels te implementeren in de continuum modellen.
Om de interne 3D vervorming tijdens de plateau fase van een gefuseerde isometrische
contractie te bepalen, is gebruik gemaakt van MRI-tagging (hoofdstuk 5). Uit
twee sets van orhogonale MR beeiden met weefsel tags van een isometrisch
samentrekkende TA spier van de rat zijn 3D verplaatsings- en rekvelden bepaald
van ongeveer 70% van het spiervolume. Om de bruikbaarheid van oppervlakkige
rekken als maat voor diepere rekken te testen, zijn uit de verplaatsingsvelden sagitale
rekgradienten bepaald. Daarnaast zijn ook de transversale rekgradienten bepaald,
om te achterhalen of sagitale vlak modellen bruikbaar zijn voor het beschrijven van
de verdeling van mechanische grootheden binnen de spier. Het grootste verschil in
rek in alle richtingen over een afstand van lmm in sagitale en transversale richting
was 50% van de maximale absolute rek. De rekverdelingen binnen de contraherende
spier zijn dus sterk heterogeen. De conclusie was daarom 1) dat oppervlakkige rekken
geen goede maat zijn voor diepere rekken en 2) dat er modellen met realistische
geometrieen nodig zijn voor het bestuderen van 3D spiermechanica tijdens contractie.
De uitgebreiding van het 2D model van het mid-sagitale vlak van de tibialis anterior
van de rat (Gielen et al., 2000) naar een meer realistische 3D geometrie is beschreven
in hoofdstuk 6. De behoudswetten zijn opgelost met de eindige elementen methode
door gebruik te maken van een gemengde, 'updated Lagrange' formulering. Verder
is er gebruik gemaakt van een nieuw vaste stof element, waardoor de robuustheid
van de berekeningen van incompressibel gedrag is verbeterd. Het verschil tussen
simulaties van rek en verplaatsingsvelden met een 2D en 3D geometrie is geevalueerd,
evenals het verschil tussen simulaties met verschillende sarcomeerlengte verdelingen
(zie tabel 6.3, hoofdstuk 6). Ook is er een stap gezet in de richting van modelvalidatie.
Het verschil tussen de 2D en 3D simulaties was uitsluitend prominent voor de
verplaatingen in transversale richting. De initiele sarcomeer lengte verdeling had
vooral invloed op de verplaatsingen en rekken in de longitudinale richting.
Met betrekking tot de modelvalidatie is het duidelijk geworden dat de simulaties een
goede kwalitatieve voorspelling van de MRI verplaatsingsvelden mogelijk maakten.
Er werden echter grote kwalitatieve verschillen gevonden. Voor het nauwkeurig
beschrijven van de gemeten verplaatsings- en rekvelden zal het model verbeterd
moeten worden. In toekomstige studies zou de focus moeten liggen op de
volgende parameters: de 3D geometrie en vezel richting, de randvoorwaarden, de
constitutieve wetten voor passief gedrag, en de lokale sarcomeerlengte verdelingen.
In paragraaf 6.4.2 worden deze parameters uitvoerig besproken. Ondanks de
benodigde model verbeteringen, biedt het gepresenteerde 3D model samen met de
uitgebreide experimentele data set, een solide gereedschap om de spiermechanica
tijdens contractie te bestuderen.




