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I SUM 1 

It has been shown that uphill endurance running by mtrained rats can induce 
segmental degeneration of individual muscle fibers. The degeneration is charac- 
terized by infiltration of imflammafory ceells wrl~ich is most explicit 24-48 h after run- 
sing. Because this fiber damage after unaccustomed exercise appears to be sinlilar 
to that observed following ischemia, impairment of the microcirclnlalion might con- 
tribute to the exercise induced fiber damage. 

The aim of the present study was to obtain insight into the role of ischemia, if 
any, in exercise induced muscle fiber degeneration. Mare specifically we Investi- 
gated: 

- whether muscle fiber degeneration is preceeded by capillary morpl-~ological 
changes indicative of ischemia. Morphological analysis of capillary cross-sections at 
the light and electron microscopic level was used to detect possible capillary ob- 
structions and to search for general and local eapapillary abnormalities in exercised 
rats and in control rats that did not run. 

- whether slow twitch (type I) fibers of the soleus muscle, that are more vulner- 
able to exercise than hs t  twitch (type 11) fibers are supplied by fewer capillaries or 
by capillaries that are morphologically less well adapted to efficient exchmge of 
substances. 

- whether exercise induced muscle fiber degeneration is preceeded by swellilip 
of muscle fibers and, if so, whether this swelling leads to an increase in tissue press- 
ure to a level sufficiently high to impair blood flow. 

The studies were performed an the soleus musclc of untrained rats. 1-a induce 
muscle overload, rats ran for 75 min on a rodent treadmill with a positive ir~clline sf 
10" at a speed of approximately 1.5 hh After running, muscles were fixated in 
situ by perfusion to preserve capilllay and muscle fiber i(ultra)strucrure. To investi- 
gate capillary morphology in relation do fiber type, muscle fibers in plastic cross-sec- 
rions were classified, based upon myosin BLWase activity, as type E (slow twitch) or 
kyae 11 (fast twitch) fibers by comparing them with their counterparts that were im- 
munologically classified in dewaxed cross-sections (retrieval method). Whenever 
myosin AT-ase  activity had to be preserved, e.g. to check the reaclivity ofthe anri- 
body, or when tissue shrinkage had to be minimized, e.g. to determine muscle swell- 



Chapter 1-1 

ing after running, cqofkixariion of muscles was used. Since swelling of muscle was ob- 
served following running and this swelling might have increased tissue pressure, re- 
sulting in decreased mluscle perfirsion, inrramuscular pressure was measured using 
a servo-conrrolled backpresslure system. The methods used are described in chap- 
ters 3,4 and 5 ,  

Following running, the degenerated muscle fibers were situatech beween fibers 
with a normal morphological appearance at the lig'nz as well as at the electron micro- 
scopic level. Capillaries appeared to be unaffected by the  running procedure. Their 
lurndna were free of blood cells an~d clusters of fixated plasrna proteins as a result of 
the flushing during perfusion fixation. The overall morphology of the capillaries and 
their dimensions were normal. I-2owever, degenerated fibers were supplied by ca- 
pillaries with a 50% larger luminal cross-sectional area. than the more distant capil- 
laries, but their morphology was normal and their lumina werc free of obstrtictions. 
This indicates that the degenerated fibers were well supplied with blood (chapter 
3). 

JII the soleus muscle, type I as well as nypc I1 fibers are present. However, the de- 
generated fibers are always of type I. In the siolleus muscle, t y p d  and type I1 fibers 
are supplied by equal numbers of capillaries of similar dimensions. This suggests 
that capillaries, which supply  he degenerated fibcrs, had r~orrnal dimensions before 
degeneration started and that they are dilated due to the degenerative process. In 
addition, it could be demonstrated that, independent of fiber type, capillaries situ- 
ated at the corner of three or more fibers have a 23% larger cross-section:il area 
than those sitiiated between m a  fibers, a location where less space is available 
(chapter 4). 

Transient swelling of the muscle fibers as a result of running was observed. The 
increase in muscle and muscle fiber volume was largest 6 h after running (20-3096; 
chapter 3 and 5) .  lntarcslingly, the swelling did not cause an increase in intramus- 
cular pressure, which remained at the control value of abou t 1 rnm IHg in the obser- 
vation pesinirl between 18 min and 24 hours aEter running. Hence, post-exercise 
swellil~g aE the muscle does not lead to prolonged increases in intramuscl~lar press- 
ure to a level high enough to cause an impaired muscle perfusion (chapter 5). 

During the classification of muscle fibers in plastic cross-sections it was observed 
that in the soleus muscle type I: fibers stained darker than type I1 fibers. This find- 
ing suggests a difference in, contractile filanient spacin~g between slow twitch and 
hst  twitch libers. The intensity of staining of muscle fibers in cross-sections with to- 
luidine lrltre correlated significantly with the spacing of the thick filaments. Spacing 
of thick fiiamerlts was 4-9910 smaller in slew twitch than in fast twitch fibers with no 
overlay in the soleus, and littile overlap in the gastrocnemius and peroneus muscles 
(chapter 6). 

In the chapters 7 and 3 an attempt was made to st~lcly capillary morphology in 
muscle in W ~ I P O .  

111 chapter 7, fluorescent dyes were tested for their ability to label blood plasma, 
allowing vlsusilizanion of capillaries, or endothelium in the mesenteq and soleus 
rnuscle of the rat in vivo. Apart from ;the generally used FITC-Serum Albumin, the 



Summary 

FITC-Iecth tested appeared to be good amdidates for fluorescent labeling of 
blood plasma. Qf all dyes tested, only Fyronin B labeled the endotheliuill of muscle 
capillaries satisfactory. Labeling was temporwily and injection iclf the dye could 
cause a considerable drop ill systemic blood pressure and capillary flow. With the 
method usedinthis study, systemicblood pressure and capillary flow return to about 
75% of their initial values appro~mately 3 nlinultes after the first injection and re- 
main approximately at that level throughout the observation period. Plcddicre yel- 
low accumulated in nuclei, among others of enrdothellial cells and leukocytes. Some 
dyes, mainly the ones tl-tat labeled blood platelets and/or endothelid cells, were 
found to be potent stimulators of platelet aggregation upon excitation. 

In the final experimental chapter 8, fluorescent labeling or the capillary Jumina 
and imagc analysis were used to determine capillary inner dianleters in vivo. The 
average inner diameters of capillaries, as dedermirred in plastic sections (cl~aptess 3 
and 4) were about 26% smaller than those assessed in vivo. This might, at least in  
part, be explained by tissue shrinkage during fixation, dehydration and/or embed- 
ding of the tissue. 

In conclusion, we found no support for the hypothesis that ischemia is the pri- 
mairy cause of exercise induced muscle fiber degeneration. Following sunning, no 
changes in the capillary morphology indicative of ischemia are obsensed. AEfected 
and vulnerable muscle fibers are supplied by a normal number of capillaries with 52 
normal morphology. Affected fibers are supplied by dilated capillaries and are sur- 
rounded by morphologically unaffected fibers. Tissue pressure does not change fol- 
lowing ninning and, hence, cannot have impaired muscle perhision. 





Spieren gebruiken wij alsof het de normaalste mak van de wereld is. Mogelijk 
houden uw spieren op dit monrent uw vingers om dit boekje geklemd. Spieren vnn 
uw oog bewegen uw blik over deze en de volgende regels. WW adermhstling wordt 
door spieren op gang gehouden en uw hartspier pompt bloed naar de spicreix zodat 
deze hun werk kunnen blijven doen. Tal vnn zaken zijn van invloed op het h~rac- 
tioneren van de spier. De  anatomie (opboaiw) ei1 de Qsiologische eigenschappen 
van, een spier bepalen voor een deel de mogelijkheden. De doorbloeding van een 
spier is van invloed op het iittlzoudingsvermogaix enran. Een spier kan zich door 
training aanpassen aan nieuwe belastingen. Lndien echter een belasting te groot 
wordt (overbelasting) kan spierbeschadiging optreden. 

De onderzoeken, die beschreven staan in dit proefschrift, hebben betrekking op 
skeletspieren en de kleinste bloedvaatjes daarvasi. In het bijzonder is onderzoclzl of 
de spierbeschadigingen die ontstaan na overbelasting (zie hierna) mogelijk veroor- 
zaakt worden door een slechte spierdaorbIoeding. 

In deze Nederlandstalige samenvatting zullen de matonie, fysiologie en door- 
bloeding van de skeletspier kort behandeld warden. Daarna worden de opzet van 
het onderzoek en tenslotte de belangrijkste resulPaten van het onderzoek Iie- 
sproken. 

DE. SWLETSPIER 

Anatomie van de skeletspier. 

Ongeveer de helft van ons lichaam bestaat uit skelclspiesen. Zoals cle naam al 
aangeeft kunnen skeletspieren het skelet en zodoende ook het lichaam doen 
bewegen. Een skeletspier is, zoals alle organen van ons lichaam, opgebouwd uit cel- 
len. De meeste cellen wan een skeletspier zijn versmolten tot lange dunne wezels, 
de zgn. spiervezels (figuur 3 2.1 en 12.4). Deze spiewezels kunnen In lengterichting 



SPIERBUNDEL 

SPIERVEZEL 
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U- SPIERFILAMENTEN 

ifTig. l21. Ar~sztonrie van de skelelspler. De spie$iFui71enTEn kunnen Ikcng slkum. 
gl&Jeti waadoor íls ,yietvmeb en de spier Scuntzen sa~laentrekkei~. 

swrneiilr.ekken. Ze zijia ongeveer 1/20 mm dik en kunnen even h n g  zijn als cle spier 
zelf. In de spiervezels zelf bevinden zich weer parallel lopendc spiesfilamenten (zie 
figuur 12.1 c11 evt. Ciguiir 6.28, blz. 66) ciic langs elkaar kunnen glijden. Hierdoor 
kunnee? de spiervezels, en dus de spier, samentrekken. Niet alle spiervezels zijn ge- 
lijk. 3 3  zijl1 spiervezels die langdurig gebruikt kinnen worden zonder dat zij ver- 
rtloeid raken. Deze zgn. langzame spiewezels (slow twitch of type I vezels) vinden 
we o.a. in relatief grote aaint;rllen in spieren die gebruikt bij het in stand houden vair 
lrct licl~a~in~sevenvrricht~ Ze zij11 relatief traag en niet erg stcrk. Snelle spiervezels 
(fasr twitcli of type SS vezels) daarentegen zijn relatief snel en kunnen gratere krach- 
ter1 oiihvikkelen. Ze zijn m.n. aanwezig in spieren die actief bij activiteiten zoals 
sprinten of gewichthelfen. Met speciale kleuringstechniieken zijn snelle en lanig- 
zame spiervezelis te onderscheiden (zie evt. figuur 4.2, blz. 37). Er zijn ook nog an- 



F@. 12.2. De capillaire voorziening van de spiewezeb. De copilktiren Iopen voor- 
narneIìjkparallel u t  de $piewe2eh. Jndien een $pier verkort & lopen de capil- 
lairen meestal gekr~niE-ki hngs de spiervezels. h het kader i.7 een dwnm 
dooxgesneden capillair vergroot weer;lJegeven. Op het s~ìjvliiuk zijn een plalte eul- 
dotheelcel eiz een mde bloedcel te zien. 

dere manieren arn spiervezels te onderscheid ei^ die hier echter niet aan de orde 
zullen komen. 

De doorbloeding van de skeletspier. 

Het samentrekken van een spier kost energie, Die energie korrit vrij cloor de ves- 
branding van m.n. suiker en vet in de spiervezels. Wil een spier hlijven werkcir dun 
moeten er, net zoals bij een benzinemotor, continu brandstoifei~ worclen aangc- 
voerd en aittalpradulcteia. worden afgevoerd. Dit. gebeurt via het bloetl. I-Ie l bloed 
neemt zuurstof ap uit de longen en brandstof uit de darinen. Via het Iiiirt eii de 
slagaders bereikt her bloed de spier. De slagders vertakken verder tot kleine slíig- 
dertjes (arteriolen) die door samenknijpen of ontspaninen de doorbloeding van een 
bepaald spiergebied kunnen reguleren. De arteriolen vertakken weer in  d e  nog 
kleinere haarvaatjes oftewel capillalrsru (figiur 12.2 en evt. f iguur  4.1, blz 36). Dil 
zijn de kleinste bloedvaatjes die we in de spier aan treifen. Ze zijn zo klein dat de 
meeste bloedcellen die er daarheen stromen warde11 vcniorrnd. De wand van cle 
capillairen is uiterst dun en bcs.taat u i t  slechts &&n laag van platte cellen, clc cndo- 
theclcellen, die resainen een buisje vormen. Stoffen kunnen via c!e d~iirine war-id vaii 
de capillairen snel worden uitgewisseld tussen liet bloed era de spiervezels. Indiemi 



een sglervezel door slechts weinig capillairen is omgeven, kan deze bij impmning 
te weirìg ziiurstof krijgen waardoor de spiervezel bij aktivireit snel vermoeid raakt. 
Spieren clie langduRg moeten werken zijn dan ook altijd goed voorzien vara cripil- 
lairen om over voldoende murstof te beschlfien en hun ahalprodukten snel kwijl 
te kunnen raken. Het bloed wordt vanuit: de capillairen afgevoerd via bloedvaten 
naar het hart. 

hnparasingsvemogen van de skeletspier 

Het is duidelijk dat spieren zich kunnen aanpassen aan veranderende lamstan- 
dighederi. Door training kurmensplereri sterker (boxers)), dikker (body buùlders) of 
sneller (sprinters) worden of een groter u~thoudingsvemogen ontwikkelen (mara- 
thonlopers). De aanpassing van de spier wordtvoor een belangrijk deel veroorzaakt 
door veranderingen van de spiervezels die niet alleen in aantal kunnen toenemen 
maar ook van, afmeting en eigenschappen kumen veranderen. Door training kan 
bovendien het aantal caipillaiaen van de spier toe of afnemen. 

De aanpassing wan een spier is echter niet grenzeloos. Vrijwel iedereen kent het 
verschijnsel wan spierpijn na een mare  en/of langdurige inspaming die men nier 
gewancl is. Wat precies de oorzaak van die pijn BS, is nog onbekend. In leder geval 
wijst spierpijn er op dat er iets in de spier veranderd is. Met behulp van mlcrosco- 
pisch onderzoek is scangetoond dat sommige spiervezels door mare  of langdurige 
inspanning plaatselijk beschadigd en ontstoken kunnen raken. Meestal is de ont- 
stekingsreactie na één tot enkele weken weer volkomen genezen. In uitzonderlijke 
gevaalen echter kunnen uit de beschadigde spiervezels spiereiwitten vrijkomen die 
de nier beschadigen cri soms zelfs de cloed tot gevolg kunnen hebben. Dit is niet al- 
leen aangetoond bij dieren, zoals bijvoorbeeld renpaarden, maar ook bij mensen. 

1iET ONDERZOEK. 

De preciezc oorzaak van de spierwezelbeschadigi~~~g die ontstaat na overbelas- 
ting is iiog niet bekei-id. De beschadigingen lijken sterk cip de ontstekingen die om- 
sttiaii indien de bloeclroevoer naar een spier worclt afgesloten. De lengte waarover 
tle spiervezels beschadigd raken is ongeveer gelijk aan de lengte van de capillairen 
clie de spiervezels van bloerl voorzien. Dit wijst er op dat de spierveze1beschadigin;g 
otlrstnctt door een slechte doorbloeding van bepaalde capillairen. In dit onderzoek 
is in1 de eerste plaats nagegaan of de spiervezeloritstekingen inderdaad veroorsaakr 
worden door een kielemesde doorbloeding van die capillairen. 

In alle experimenten is de rat als proefdier gebruikt. Om een ontstekingsreactie 
in  de spiervezels op te wekken rnioesten de ratten Cknrnalig gedurende 5 har r ie r  
ap een loopband rennen. De loopband kreeg een positieve helling van 10' ein werd 
ingesteld op eer) snelheid van 1,5 k~lzi~iur. De spier die door ons als model werd 



VOORKANT 

BINNENKANT + BUITENKANT 

ACHTERKANT 

Fig 123. h m h o r s n e d e  h a r  de rechter achterpoot w a n  de rat fer hoogte valo 
de hit. De sobw xpier Ei@ 1r52J:weiE centraal in het onderbeest en is betsakken bàj 
de beweging v m  de voet* 

gekozen was de scholspier ofrewel soleus spier. Deze spier ligt diep in de kuit ligt 
(figuur 12.3) en Is relatief erg gevoelig voor het tegen een helling op rennen. 

Met behulp vm mnicroscopisch onderzoek zijn de veranderingen 0ndeazoch.t die 
in de capillairenvan spieren optredenna l~ardlopen. Daarbij is gebruik gemaaki van 
liieht- en, voor meer gedetailleerd onderzoek, electroail?nmicrascopen. Er  is 
gekeken of de capillairen zodanig verstopt of beschadigd raken dat de doorbroe- 
ding vain de spier gehinderd wordt. Ook is gekeken of spiervezeltypen die sneller 
beschadigen dan ;andere spierwezeltypen een minder goede capillaire voorziening 
hebben. Tenslotte wilden wij het effect van hardlopen op de capillairen onder- 
zoeken in de soleus spier in vivo (in het levende, genarcotiseerde dier). Om de wan- 
den van capillairen zichtbaar te maken met behulp van een srangcpaste 
Lichtmicroscoop, de intravitaalmicroscaop, moest echter eerst een geschikte Muu- 
rescerende ('"ichtendeuJi stof gevonden warden. 

Omdat we ontdekten dat de soleus spier mal na het hardlopen, en omdat die 
welling een verhoging van de druk in de spier zou kunnen veroorzaken waarcloor 
de doorbloeding belemmerd kan worden, is in een van de experimenten de druk in 
de spier tijdens de zwelling gemeten. Hiertoe zijn glaspiperten (holle gllasnaaldjes) 
gemaakt waarvan de tip slechts enkele duizendsten van een millimoler dik was. De 
pipet werd voorzichtig in de spier geprikt: waarna de druk werd gemeten. 

Tijdens her onderzoek rees het vermoeden dat spierfilaincrnten van snelile en 
langzame spiervezels op verschillende afstanden van elkaar staan. De juistheid hier- 
van is onderzocht met behulp van een speciale toepassing van dc eiectroneninicro 
scoop, de electronendifTractic. 



DE RESULTATEN 

De doerblo~edingsmugeIijM~eden van de spier ra. hardlapen. 

E&n dag na het hardlopen vonden we in de soleus spier van de rat inderdaad 
kleine ontstekinigsreacities 2su een deel van de spiervezels (zie figuur 12.4). De spier- 
vezels die in de buurt van de ontstoken vezels lagenzagen er echter ailtijid volkomen 
normaal uit. MS de doorbloeding van de capillairen rond de ancstoken wezels inder- 
daad slecht ZOU zijn geweest, dan, zouden we aak af en toe ontstekingen van nabu- 
rige spiewezels verwachten. Verstopte, gemollen of beschadigde capillairen 
werden d e t  gevonden. De cqiBlairei~ die tegen de ontstaken spiervezels aan lagen 
waren, zelfs wijden geworden waardoor ze relatief juist veel bloed konden bevatten 
hetgeen het herslelprocesvan de beschadigde vezelzau lcunnen bevorderen (haofd- 
stuk 3). De spiervezeltypen die gemakkelijker beschadigen door hardlopen dan an- 
dere spiervezeltypen bleken voorzien te zijn van een normale hoeveelheid 
capillairen van narmale afmetingen (hoofdstuk 4). 

Na het hardlopen bleek de soleus spier gemollen te zijn. De welling, die 6 uur 
na de inspanning maximaal was,  ero oor zaai akte geen verhoging van de druk in de 
spier. Dit betekent dut de doorl>loeding van de spier niet gehinderd wordt. door 
drukverhoging tijdens de nvelling (hoofdstuk 5). 

A1 deze gegevens wijzen er op dat er door her hardlopen weinig verandert aan 
de docarbloedingsmogelykheden van de spier. 

Fig. 12.4. Dwarsdoorsnede door de 
soleus spier 24 uur na hardiapen. 
Te zien tiEJitz o.a. de spiervezels en 
de fmsenlijgende capiflairen. De 
pQl wijsist naar een ontstoken spier- 
vezeL De beschadigde spiervael 
zit val met cellen die bij de ontste- 
ki~zgsreactie betrokknz z&. De nu- 
burige spiervezels zijri: niel 
zichtbaar ontstoken. Streepje = 
1/20 mm. 



Bestuderen van capillairen var de skeletspier vii~o. 

Van de vele tientalle fluorescerende verbindingen die door ons zijn getest bleek 
er slechts &&n @yonine B) geschikt tezijn oamcapilllaire wanden zichtbaar te iiiaken 
in de skeletspier (zie evt. figuur 3.2, blz. 87). Hierdoor kunnen capillairen in  de ske- 
letspier in vivo nu beter zichtbaar gemaakt en onder;cocl~t worden. Een nadeel vari 
de gebrnikte stof is echter dat bij injectie de bloeddruk sterk daalt hetgeen cie 
toepassing wan ervan beperkt. Verschillende stoffen die getest werden veroorzaak- 
ten een langdurige fluorescentie vanliet bloed of van celkernen waardoor ouk deze 
beter herkend en onderzocht kunnen worden. Enkele geteste stoffen venoomaak- 
ten bij aanstraling met licht een plaatselijke verstopping van de bloedbaan waar- 
door een klein weefselgebiedje van bloed atgesloten kan rake11 (hoofdstrrk "7). 

Met behulp van computeranalyse vdn videobeelden vaai fluorescerend hlaed in 
de capillairen bleek het mogelijk te zijn de binnenste diameter vali capillairen iii 

spieren in YEVO automatisch en met grotere nauwkeurigheid te bepalen (hoofdstuk 
8; zie evt. figuur 8.2, blz. 95). De capillairen in de skeletspier wan hel genarcotiseertle 
dier bleken groter te zijn dan de capillairen die in de coupes van de spier werden 
waargenomen. De precieze oorzaak wan dit versclzil wordt momenteel onderzociit. 

Ad'stand tussen spiedilamenten. 

De spierfilamenten in snelle en sterke (type 11) spiewezels bleken iir alle door 
ons onderzochte spieren van de rat verder uiteen te liggen dan i n  langzame en 
zwakke (type I) wezels. Mfioewel men zou verwachten dat de sterkste en snelste 
spiervezels (type 11) de meeste spierfilamenten per vierkante millirnerer zouden 
hebben, is dit blijkbaar niet het geval. Waarschijnlijk zijn spierfilamenten van sterke 
en snelle spiervezels sterker en sneller dan spierfilamenten van zwakkere, langzame 
spiervezels. De gevonden verschillen in de afstand tussen de spierfilamenten k u n -  
nen nu gebruikt worden oin re bepalen d een spiervezel van l-iet snelle of langzaii~e 
type is waardoor ingewikkelde chemische technieken achterwege ku~snei~ blijven 
(hoofdstuk 6). 

TOT SLO'T 

Mogelijk vraagt u zich af of de bovengenoemde experimenten nu wel z» nuttig 
zijn geweest. Het aiintwoord dat ik  daarop geef is natuurlijk "ja'" 111 de eerste plaats 
heeft het bestuderen van de problemen ons mees inzicht verschaft i i ~  de oorraak 
van spiervezelontsteking, en mogelijk spierpijn, na overbelasting. Verder kan het 
onderzoek aan capillairen in spieren En vivo nu met bcrere methodieken plaats vin- 
den. Er  zijn, tot nu toe onbekende, anatomische verschillen gevonclcn tussen larrg- 
zame en snelle spiervezels die verschillen tussen de cigenscl~appcn van 



epierfilamenten suggereren. ]Blovendien Bni het onderzoek ook op andere gebieden 
vruchten aherpierm. 20 kan het bestuderen, van de spierdoorbloeding ook van be- 
lang zijn voor bi&oorbeeld het harronderzaak. Daarbij valt onder anderen te den- 
ken aan onderzoek naar hartinfarcten. Ook toevdfige ontdekEngeni Eninnen van 
belang zijn. In een van de studies (hoofdstuk 7) zijn stoffen gevonden die gebruikt 
kwlmen worden om, m.b.v. licht, de bloedtoevoer naar bepaalde weefselgebiedjes 
(b.v. kankerweef~el) af te sluiten. 

Mocht u na het lezen over d~e gevolgen van hardlopen, zoals sgiervlezelontste- 
kingen eiz zelfs mogelijk overlijden, besloten hebben Riet meer te sporten, bederak 
dan dat ar jaarlijks aanziedijk meer mensen ove~lijden aan de gevolgen van het niet 
sporten dan aan gevolgen van w61 sporten. 




