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In Hoafdstuk 4 wordt een methade beschreven waarbij de passieve stijfheid
van de TA spier kan worden gemeten. Dit werd gedaan door gewichtjes met
laenemendemassa aan de TAspi~ertehangen. De spierstijfheid werd uitgedrukt als
de lengtetoenamei van de spier gedeeld daar de mlassa die aan de spier trok.
Vetvolgens werd de passlieve spierstijfheid gemefen op verschillendetijdstippen na
actí~iswv~erleargingvaIn de TA spier, waarvan bekend was dat er in mime mate
spierbeschadiging werd opgewekt. Er werd een vergelijking gemaakt met
spierbeliastingsrn waarbij de spierlengte gelijk bleef en er zeer weinig schade werd
aang~ietrnifferr@n met passieve verlenging waarbij er helemaal geen schade werd,
opgewekt, Erwerdgevonden dat een toenamevanschade in de spier overeenkwam
met een toename in passieve spierstijfheid. Dat gold in elk geval tot drie dagen na
inspanning. De toegenomen stijfheid die 10 dagen na belasting werd gevolndeln,
werd waarschijnlijk veroorzaakt door een toename van bindweeefsel
In Hoofdstuk 5 is de p~reven'lieveinvl~oedvan een Bénmalig~ebelasting,
bestaande uit eeln serie actieve verlenging~envan de TA spier op de hoeveelheid
antsitekingsinfiltvaatin de spier bestudeerdl.Als controle werd gekozen voor statische
belasting. Beilde spieren werden J weken later opnieuw belast, nu echter beide met
actieve veirUenlging. Het bleek dat eenmalige actieve verlenging leidde tot een
verminderde hoeveelheid ontsXekingsinfiltraat vergeleken met spieren die vooraf
statisch werden belast. De verminderde hoeveelheid ontstekingsinfiltraat kwam fot
uitling in een geringer krachtsverlies, vergelieken met de spier die de eerste keer
statisch werd belast. Dit wijst erop dat er in de spier zelf aanpassing plaats kan
vi~nden,die de kwetsbaarheid voor actieve verlenging kan verminderen,
In Moofdstulk 6 is de invloed wan actieveverlengingen statische belasting van
de TA spier op biochemische parameters die een indruk geven van dIe
e~nergiehuishoiwdingvan de spier, over een periode van 24 uur na inspanning
onderzocht. De verwachting was dat spierbeschadiging, als gevolg van actieve
spierverlenging, vergezeld g,ingvan verstoring wan die energiehuishouding. Er werd
gewonden dat onmiddell~ijkna beide vorlmen wan inspanning het IMP-gehalte, een
teken van M P gebruik, toe~nam.Het ATP gehalte nam alleen na actieve vetfengi~lngl
van de spies af, hetgeen wellicht te maken had met spierschade die bij deze vorm
van inapanlning ontstond. Heit glycogeengehalte nam bij beide vormen van
spierb~laslingonm~iddellijknainspannln~gaf.Eendag nabeidevarmienvan inspanning
trad ier opnieuw een daling van ~lycogeenop. De glycogeenidaling kon niet enkel en
alleen worden verklaard w~itde aanwezigheid van spierschade.
In Hoofdstuk 7 is gekeken naar de rellatie tussen de hoevesl~heid
spierschade
en de haevleelhelal enzym die uit die kapotte spiieircellen in het bloedpl~asmalekt.
Gebruikt rijn creatine ki~nase(CU),een specifiek spierenzym en aspaflate aminotransfsrase (AST) en Iactate dehydrogenaise (LD), dile mindelr specifiek zijn.
Sp~ierschade
werd opgewekt in w~rouwelijkeen mannelijke ratten die op een loopband
renden. Wei spiewolum~edat beschadigd was werd morfometrisch bepaald. Bloed
werd afglenomenop verschillende tijdstippen na inspanning met behulp valn een
hartcatheter. Net behulp van een rekenkundige formule die was gelbaseerd op
cu~mwlatieveenzymafgifte, afbraaksnelheid van enzym iln het bloedplasma en

hloeveelheidbloedplasma werd de absoll~ute
hoenireelheld enry m in he"t1oedplasma
nnainspannlnglberekend. Het bleekdat de hoeveelheidenzym diein het bloedplasma
werd gevonden groter was dan da hoeveelheid die was glelekt wit de beschadigde
spiewezelc. Het gebrruik van pllasma-activiteitwen enzymen is daardoor niet geschikt
om de hoeveelheid spierschade te schatten. Ve~rd~r
bevestigde dit onderzoek al
bestaande resubtaten waaruit bleek dat bij vrouwelijke ratken minder enzym in het
bloed terecht kwam dan bij rnanneilijke ratten die een gleiijker inspainniil~nghadden
verricht. Daarentegenwas de hoeveelheid spierschade bij beide geslachten echten
gelijk. De toename van hoeveelheid schade en enzymafgifte namen on~eurenredig
toe met de toename van de duur van inspanning.
In Haofdstwk 8 is gekeken naar de sa~rnensteilingen de verdeling van
beschadigde spiervezels in de soleus spier bij vrouwelijke en mannelijke! ratten dl0
gedurende 1.5 of 2.5 uur ap een loopband omhoog liepen. Het bleek dat bij een
toename van dn loopduur de hoeveelheid schade toenam, hetgeen tot uitdrukking
kwam in zowel het aantal beschadigde spiervezels als de segmenten waarover de
spiervrezels beschadigd waren. Er werden geen verschillen tussen mannelijke en
vrouwelijke ratten gevonden. De beschadigde spiervezels werden at randolm in de
solnus spier aangetroffen.

