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Samenvatting 1 

Samenvatting 

Binnen de vakgroep Bewegingswetenschappen wordt onderzoek gedaan naar de functie 
en dysfunctie van de skeletspier. Het onderzoek bestaat enerzijds uit de ontwikkeling van 
numerieke modellen voor de simulatie van de werking van een spier-pees-bot complex en 
anaerzijas uit experimenten aan de achterpoot van de rat. 
Het constitutieve gedrag van de peesplaat, de verbinding tussen de m. gastrocnemius 
(kuitspier) en de pees die deze spier verbindt met het femur, is nog niet goed bekend. 
Voor de modellering van dit gedrag wordt de peesplaat aan een biaxiale trekproef 
onderworpen. Daarnaast worden ook de richting van de oppervlakkige collageenvezels en 
de dikteverdeling van de peesplaat bepaald. 
De vezelrichtingen worden bepaald aan de hand van een foto van het peesoppervlak. 
Deze methode levert een goed reproduceerbaar richtingsveld van de oppervlakkige 
collageenvezels. De standaarddeviatie van de bepaalde vezelrichtingen bedraagt maximaal 
2,56". De vezels waaieren in proximaal-distale richting uit over de mediale kop van de m. 
gastrocnemius. In het midden lopen de vezels ongeveer rechtdoor, lateraal bedraagt de 
hoek f 20°, mediaal k 5". 
De dikteverdeling van de peesplaat wordt bepaald door in een aantal punten, in dwarscou- 
pes, de dikte van de peesplaat op te meten. Er worden twee soorten dwarscoupes ge- 
maakt, vries- en plasticcoupes. De coupes worden gekleurd om het onderscheid tussen 
pees- en cpierweefsei te vergroten. Er worden twee kleuringsmethoden gebruikt, Sirius- 
rood en Toluïdineblauw. Alleen de plasticcoupes zijn geschikt voor de reconstructie van de 
dikteverdeling. De dikte wordt bepaald onder op de peesplaat aangebrachte markers. 
Proximaal is de peesplaat 100 pm (mediale zijde) tot 60 pn (laterale zijde) dik. Distaal is 
hij 30 jun dik. De peesplaat is wigvormig. Deze dikteverdeling komt niet exact overeen met 
de werkelijkheid omdat het moeilijk is de peesplaat in de in vivo toestand te fixeren. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Spieren stellen ons in staat interactief op de omgeving te reageren. Skeletspieren hebben 
een sterk ontwikkeld vermogen om zich relatief snel aan veranderende belasting te kunnen 
aanpassen; er zijn echter grenzen aan de mate van aanpassing. Bij de vakgroep Bewe- 
gingswetenschappen (BW), Faculteit der Gezondheidswetenschappen van de Rijkuniversi- 
teit Limburg, wordt onderzoek gedaan naar de functie en dysfunctie van de skeletspier. 
Het onderzoek van de vakgroep BW is o.a. gericht op de vraag in hoeverre spieren zich 
kunnen aanpassen aan functionele eisen en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan 
van overbelasting. Dit is van belang voor het verkrijgen van een beter inzicht in adaptatie. 
Voor een optimale toepassing moet eerst meer fundamenteel inzicht komen in de grenzen 
van aanpassing van de spier. Wanneer bepaalde grenzen worden overschreden, zoals bij 
zware inspanning, trauma of gestoorde circulatie, kan spierschade ontstaan. Onderzoek 
naar het mechanisme van spierschade kan bijdragen aan preventie en behandeling. Het 
doel van deze onderzoekslijn is dus het vergroten van het begrip van de 'werking' van de 
gezonde skeletspier en het aanpassirigcverrnogen van de spier ten gevolge van bijvoor- 
beeld pathologie of training. 
Het onderzoek bestaat enerzijds uit de ontwikkeling van numerieke modellen waarmee de 
spierfunctie kan worden gesimuleerd en anderzijds uit experimenten aan de achterpoot 
van de rat. 
De rat is vanwege een aantal redenen als proefdier gekozen: er is al veel onderzoek aan 
gedaan, er zijn inteeltstammen beschikbaar, zodat de biologische variatie tussen de 
proefdieren zo gering mogelijk is, er zijn pathologische stammen beschikbaar, bijv. een 
diabetische stam, en de rat is relatief goedkoop. De achterpoot is gekozen, omdat hierin 
een grote diversiteit aan spieren aanwezig is. Dit betreft zowel mechanische als fysio- 
logische diversiteit. Ofschoon de rat verschilt van de mens, zijn er wat betreft fysiologische 
processen ook veel overeenkomsten. De rat leent zich beter om een aantal fundamentele 
zaken te bestuderen. De hieruit verkregen kennis zal het inzicht in het functioneren van de 
menselijke spier aanzienlijk vergroten. 
Momenteel loopt er een AIO-project bij BW: Driedimensionale geometrie, structuur en 
vervorming van skeletspier (drs. H. van Bavel). Doel van dit project is het ontwikkelen van 
een techniek om de driedimensionale vervorming van de m. gastrocnemius van de rat, 
zowel passief als tijdens contractie te meten. Deze vervormingen worden gebruikt voor de 
validatie van een eindige-elementen model van een spier-pees-bot complex, dat wordt ont- 
wikkeld voor het bepalen van schade tijdens overbelasting, en voor het bepalen van 
materiaalparameters van de verschillende weefselstructuren binnen een skeletsspier (pees, 
peesplaat en spiervezels) van zowel gezonde als 'zieke', bijv. diabete, ratten. 
Voor dit eindige-elementen model is het van belang dat hei constitutief gedrag van zowel 
het spierweefsel als het peesmateriaal bekend is om rekken en spanningen aan elkaar te 
kunnen koppelen. Wat betreft het spierweefsel wordt dit gedrag onderzocht door H. v. 
Bavel. Het constitutieve gedrrig ran peesmaterlaal is reeds ondemeht, echter aileen m.b.t. 
ligamenten en pezen (Butler et al, 1979) en nog niet zo zeer m.b.t. de peesplaat die de 
spier en de pees met elkaar verbindt. 
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In de stageopdracht van T. van Etten (v. Etten, 1994) is onderzoek gedaan naar eigen- 
schappen van de (proximale) peesplaat van de m. gastrocnemius om een indruk te krijgen 
van het constitutieve gedrag van de peesplaat. De peesplaat is onderworpen aan een 
biaxiale trekproef. Op het peesoppervlak zijn 30140 fluorescente markers geplakt, die 
worden gebruikt voor de bepaling van de vervorming van de peesplaat. Tevens worden de 
zwaartepunten van deze markers gebruikt voor de bouw van de geometrie van de 
peesplaat in ket eindige-elemeriteri mdel (SIAPYA). Vûûï deze geometrie is ook de 
dikteverdeling van de peesplaat van be!ang. Vervo!yeris wordt een Sepcialcle constitutieve 
wet (lineair elastisch, orthotroop materiaal) gekozen om het gedrag van de peesplaat te 
beschrijven. In deze wet komen de volgende materiaalparameters voor: de stijfheid in de 
richting van de collageenvezels en loodrecht daarop, de dwarscontractiecoefficient en de 
afschuifmodulus. Voor het opgeven van de stijfheid moeten dus de vezelrichtingen van de 
collageenvezels bekend zijn. Vervolgens kan met dit model, nadat een beginschatting is 
gemaakt voor de waarden van materiaalparameters, de vervorming van de peesplaat 
worden gesimuleerd. Via een schattingsalgoritme worden de waarden van de materiaalpa- 
rameters geoptimaliseerd, door de berekeningen met het model te vergelijken met de 
metingen uit de trekproef, waarbij telkens de nieuwe waarden voor de parameters in de 
berekeningen met het model worden gebruikt. 
Het doel van deze stage is het ontwikkelen van methoden ter bepaling van de vezelrichting 
van de oppervlakkige collageen vezels en de dikteverdeling van de peesplaat. 



4 Inleiding 

1.2 Histologie van spier- en peesmateriaal. 

Het onderzoek wordt gedaan aan de proximale peesplaat van de m. gastrocnemius 
medialis (kuitspier) in de achterpoot van de rat (zie Fig. 1.1). De peesplaat hoort bij de 
pees die het mediale deel van de kuitspier met het femur verbindt. 

12 

b 

Figuur 1.1: (links) Mediaal aanzicht van de (0nder)achterpoot van de r a  (Uit: Popesko, Rajtová, Horác, 1992). 
N.B. De m. gastrocnemius medialis is grotendeels verwijderd. (rechts) Foto van de vrijgeprepareerde 
(0nder)achterpoot van de rat. Be proximale peesplaat (witte gebied) begint buien aan bij de knie en 
waaiert uit over de rn. gastrocnemius medialis (rode gebied). 

Spier- en peesmateriaal verschillen van elkaar wat betreft samenstelling en structuur, 
vanwege de verschillende functies die zij in het lichaam vervullen. Ook binnen het spier- 
en peesmateriaal zelf bestaat er een grote diversiteit. 
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Het spierweefsel van de m. gastrocnemius bestaat uit 'dwarsgestreept spierweefsel. 
Functioneel wordt dit weefsel gekenmerkt door zijn contractiele eigenschappen. Deze 
eigenschappen berusten op de aanwezigheid van sterk ontwikkelde actine-myosine com- 
plexen (contractiele basiselementen) in de spiercellen. Anatomisch wordt het weefsel 
gekenmerkt door de parallelle rangschikking van deze actine-myosine complexen (sarco- 
meren), in zgn. myofibrillen (Fig. 1.2 links). De sarcomeren bestaan uit myofilamenten: 
langs elkaar gerangschikte actine- en myosimketens, U k  ~nderbmk~ri  zijn dûûr eeri dwars 
georiënteerde koppeling. Hierdoor ontstaat er eer! patrnon Y U ~  A-, !- er! H-banden; in het 
midden van de i-band loopt de Z-lijn die de sarcomeren begrenst. Deze banden veroorza- 
ken een dwarsctreping in de myofibrillen. Een spiervezel is opgebouwd uit een bundel 
myofibrillen, zodat ook de spiervezel een dwarsstreping vertoont. (Vandaar de naam 
dwarsgestreept spierweefsel.) Deze dwarsctreping is onder een lichtmicroscoop waar- 
neembaar (Fig. 1.2 rechts). 

$ f 

.. ismer 

Figuur 1.2: links) De structuur van een dwarsgestreepte spiervezel (Uit: Junqueira, Carneiro, Kelle , 1990). 
[rechts Lichtmicroscopische opname van dwarsgestreept spierweefsel (donkerpaars). Aasticcoupe, 
25Ox. I J  e spiervezels lopen parallel en hechten aan op de peespiaat (lichtpaars), kernen donker. 
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Er bestaan verschillende soorten bindweefels, die allen zijn samengesteld uit cellen, vezels 
en grondsubstantie. De peesplaat is een vorm van geordend dicht bindweefsel. In 
geordend dicht bindweefsel overheersen de vezels, zij zijn in een of meer hoofdrichtingen 
georiënteerd. In histologische coupes ziet men veel minder cellen dan in losmazig 
bindweefsel. 
De vezels in de peesplaat bestaan voornamelijk uit type I collageen, zij zijn in proximaal- 
disiaie richting georiënteera. Type i collageen vormt dicht bijeen gelegen dikke fibrillen met 
sk:k wissefende doorsnede, die verenigd zijn in dicht Opeengepakte vezeic met hoge 
stijfheid. Door de geordende structuur van de vezels is de peesplaat in staat vooral in 
proximaal-distale richting krachten door te leiden. De fibrillen bestaan uit een bundel 
langgerekte polypeptideketens. Het monomeer wordt tropocollageen genoemd en bestaat 
uit 3 polypeptide-subeenheden, die in een tripelhelix om elkaar zijn gewonden (2 al- en 
een d-peptideketen) (Fig. 1.3 links). 
Onder een elektronenmicroscoop vertonen ook de collageenvezels, in de lengterichting, 
een dwarsstreping, deze is met een lichtmicroscoop echter niet waarneembaar (Fig. 1.3 
rechts). 

Figuur 1.3: (links) De siructuur van een collageenvezel. (rechts) Een elektronenmicroscopische opname van 
collagene fibrillen in dwars- en lengtedoorsnede. In de lengtedoorsnede links is de dwarsstreping te 
zien. 100.000~. (Uit: Junqueira, Carneiro, Keliey, 1990). 
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In een overlangse aansnijding van de peesplaat worden de collageenvezels in de 
lengterichting gezien. De cellen liggen in rijen tussen de vezels (Fig 1.4. links). Op dwars- 
doorsnede worden de collageen vezels als rondjes waargenomen, de cellen vertonen 
vliesvormige uitlopers die tussen de collageen bundels in verschillende richtingen uitstralen 
(Fig. 1.4 rechts). 

Figuur 1.4: (links) Lichtmicroscopische opname van de lengtedoorsnede van een pees, de cellen liggen in rijen 
tussen de vezels. De dwarsstreping is niet te zien. 320x. (rechts) Het c oplasma van een fibrocyt zet 

croscopische opname). 20.000~. (Uit: Junqueira, Carneiro, Kefey, 1990). 
zich met vliesvormige uitlopers voorl tussen de dicht opeenge akte col P agene fibrillen (elektronenmi- 

Het onderscheid tussen spier- en peesmateriaal in histologisch coupes wordt duidelijker 
zichtbaar door de coupes te kleuren, hierdoor ontstaat er naast een structuurverschil 
namelijk nog een extra kleurverschil tussen de verschillende weefsels. Een Siriusroodkleu- 
ring bijvoorbeeld kleurt bind- en steunweefsel (in dit geval de peesplaat) donkerrood en de 
achtergrond (het spierweefsel) roze, de kernen kleuren blauw. Een ToludÏneblauwkleuring 
kleurt de peesplaat licht- en het spierweefsel donkerblauw. De kernen worden donker- 
blauw/zwart (Fig. 1.2). 
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met een fysiologische 0,9% zoutoplos- 
sing. Het epimisium, dat los op de 
spierbuik ligt, wordt verwijderd. Het 
frame wordt met de lange zijden in pro- 
ximaal-distale richting, met Pattex SU- 
perlijm (cyanoactylaat), op de pees- 
plaat geplakt. De korte distale zijde 
wordt gemerid mei de ietter “Di’. (Fig. 
2.2 boven). Tenslotte wordt de pees- 
plaat aan de onderkant, evenwijdig aan 

Hoofdstuk 2 

........................... 

1 ............................ 

Materialen en Methoden 

2.1 De prepaaaiie van proefstukjes. 

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van Lewis en TMB ratten. De leeftijd en het 
gewicht van de ratten varieert. De ratten zijn gedecapiteerd voordat de m. gastrocnemius 
wordt vrijgeprepareerd. Het omliggende weefsel wordt verwijderd, zodat er voldoende rui- 
mte beschikbaar is om een plastic frame (polystyreen) op de proximale peesplaat te plak- 

.... 
\ 

I __. 

Deze markers zijn kleine polystyreen bolletjes (Polysciences Inc., Warrington U.S.A., 
diameter 355-425 pm), waarop een laagje fluorescente verf is aangebracht. Er worden, in 
een regelmatige verdeling, 30-40 markers op de peesplaat geplakt. De markers worden 
zodanig geplakt dat de lijmvlek maximaal 2 maal de diameter van de marker bedraagt. 
Deze lijmvlekken worden aangebracht met een haar die in de iijm (Hystsacryi blauw, B. 
Braun Melsungen AG, Duitsland) is gedoopt. Om de haar makkelijk te hanteren wordt deze 
vastgeplakt aan een ijzeren pen. De marker wordt vervolgens zo snel mogelijk voor een 
paar seconden in de lijmvlek geduwd. Het aanbrengen van de lijmvlek en het positioneren 
van de marker gebeurt onder een binoculair. 
In totaal zijn er vier proefstukjes gemaakt. Eén proefstukje is gebruikt voor de ontwikkeling 
van een methode ter bepaling van de oppervlakkige vezelrichting (par. 2.3). De overige 
drie zijn gebruikt voor de ontwikkeling van een methode ter bepaling van de dikteverdeling 
van de peesplaat; Een voor de methode waarbij ket weefsel wordt ingevroren (par. 2.4.1), 
de andere twee voor de methode waarbij het weefsel in plastic wordt ingebed (par. 2.4.2). 
Van deze laatste twee proefstukjes is er één vooraf in een trekproef gebruikt (par. 2.2). 
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Figuur 2.2: (boven) Het frame op de proximale peesplaat van de m. astrocnemius medialis. De distale zijde (in 
de richting van de poot) is gemerkt met een "D". (onder) Een geprepareerd proefstukje, op de 
peeplaat zijn homogeen over het oppervlak verdeeld, fluorescente markers geplakt. 
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2.2 De trekproef. 

Eén van de proefstukjes die in plastic worden ingebed is aan een biaxiale trekproef 
onderworpen. 
De biaxiale trekbank bevat twee orthogonale rekassen (Fig. 2.3). De twee tegenover elkaar 
gelegen koppen worden aangedreven door één mechanische as, één zijde is voorzien van 
linkse schroeiaraaa en de andere zijde van rechtse schroefdraad. Op deze manier blijft het 
piûefsiUkje in het midden. Het frame worcii gepositioneerd in de Kiemmen, aiie zijden van 
het frame worden over de volledige lengte ingeklemd (De breedte van de klemmen komt 
overeen met de lengte van de zijden). Tenslotte worden de zijden van het frame van 
elkaar losgeknipt, zodat de peesplaat in beide richtingen afzonderlijk kan worden opgerekt. 
Het systeem registreert de verplaatsing van de klemmen en de krachten die daar voor 
nodig zijn in x- en y-richting als functie van de tijd (appendix G). 

kiem frame 
i \ 

Figuur 2.3: (links) Bovenaanzicht van de trekbank. (rechts) Zijaanzicht van de inklemming. 

De vervorming van de peesplaat wordt gemeten door met een videocamera (HCS-MXR 
camera) de verplaatsing van de markers op te nemen (Fig. 2.4). De markers zijn fluores- 
cent, zodat door het belichten van de peesplaat met licht van een bepaald spectrum het 
contrast tussen de markers en de achtergrond (het peesoppervlak) wordt verhoogd. De 
belichting wordt verzorgd door een koud-lichtbron (SCHOTT KL 1500 electronic) met een 
blauw ('cutt-off') filter (BG 12, Schott). De camera is voorzien van een geel ('cut-on') filter 
(KG1, Schott). Dit alles is noodzakelijk om de markers met behulp van een beeldverwer- 
kingssysteem (TIM) in het, door een framegrabber (PCVISIONplus 1024x51 2 pixels, 
leverancier Dlfa), gedigitaliseerde videobeelû te kunnen detecteren en sofieren. 
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- adapter I 
I 

Figuur 2.4: (boven) Foto van de constructie. (onder) Lijntekening van deze foto. 

Uit de verplaatsingen van de markers worden rekdistributies berekend. Vervolgens kunnen 
de hoofdrekrichtingen worden berekend (dit zijn de eigenwaarden van de Green-Lagrange 
rektensor). In appendix G zijn voorbeelden opgenomen van be resultaten aie uit een 
biaxiale trekproef worden verkregen. Voor meer informatie over de trekproef wordt 
verwezen naar het stageverslag: "Biaxiale trekproeven aan de proximale peesplaat van de 
kuitspier van de rat." (v. Etten, 1994). 
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worden gedefinieerd. Op het papier is 
daarom een kader van 250x400 mm aan- 

onder wordt een xy-assenstelsel gedefi- 

verticaal). Binnen het kader zijn, regelma- 
aantal 

punten aangebracht waar de vezelrichting 
wordt bepaald (Fig. 2.5). 

gebracht (vergroting 50x). In de hoek links- 

nieerd (x-richting horizontaal, y-richting 

tig over het papier verdeeld, een 

De diaprojector wordt op een dusdanige 

2.3 Methode ter bepaling van de oppervlakkige vezelrichtingen van 
de peesplaat. 
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Om de gemeten vezelrichting te kunnen vergelijken met gegevens uit de trekproef moeten 
zij bepaald worden ten opzichte van een voor de peesplaat karakteristiek assenstelsel. 
Hiertoe wordt een assenstelsel gedefinieerd op de op het vel getekende framerand (Fig. 
2.6). (Oorsprong linksonder: proximaal-laterale hoek van de peesplaat, positieve x-as: 
proximaal-distaal, positieve y-as: 
lateraal-mediaal). Dit assenstelsel 
A ûveï hei áigemeen niet sämën- 
valfer: met he: cissenstelsel van hei 
kader (zie boven). De gemeten hoe- 
ken moeten gecorrigeerd worden 
voor deze hoekverdraaiing (vgi. 1). 
Tevens moeten de coördinaten van 
de punten waar de vezelrichtingen 
bepaald zijn getransformeerd worden 
naar coördinaten ten opzichte van 
het frame-assenstelsel (vgl. 2 en 3). 
Hiervoor moet naast de hoekver- 
draaiing ook rekening gehouden 
worden met een verschuiving van de 

kende vergroting van het frame. 
Deze vergroting kan bepaald worden 
uit de afmetingen van het geprojec- 
teerde frame. 

Figuur 2.6: Het frame-assenstelsel valt niet samen met het 
kader-assenstelsel. (AX, AY zijn in de getekende 

oorsprong en een eventueel afwij- richting positief, cc is hier negatief.) 

vezelrichting(ml = vezelrichíing~wd - a 

(X-AX)cosa + (Y-A usina 
vergroting 

U =  

- (X-AX)sina + (Y-Av)cûsa 
vergroting 

V =  (3) 

Het resultaat is het richtingsveld van de oppervlakkige collageenvezels ten opzichte van 
het frame, waarbij de coördinaten van de punten waarin de vezelrichting bepaald is ten 
opzichte van dit frame bekend zijn. 
Om een indruk te krijgen van de fouten die kunnen optreden bij het bepalen van de vezel- 
richtingen wordt in een aantal punten de vezelrichting 5x bepaald. Dit gebeurt op dezelfde 
manier als hierboven, wazrbij de diaprojector niet wordt verplaatst en een nieuw vei papier 
op de muur wordt aangebracht. (deze vellen zijn ook opgenomen in appendix H). 
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2.4 Methoden ter bepaling van de dikteverdeling van de peesplaat. 

Het algemene principe voor de bepaling van de dikteverdeling is als volgt: Over de gehele 
lengte of breedte van de peesplaat worden op ongeveer gelijke afstand van elkaar (100 
km) dwarscoupes gemaakt. De coupes worden gekleurd om de peesplaat beter van het 
overige weefsel te kunnen onderscheiden. Onder een microscoop wordt de dikte van de 
peesplaat in deze coupes opgemeten. Met de gegevens uit deze coupes wordt de 
dikteveraeiing van de heie peespiaat gereconstrueerd. 
Er zijn twee concrete methoden ontwikkeld. Deze methoden zijn: Het snijden van bevroren 
weefsel met een cryostaat en het snijden van in Technovit ingebed weefsel met een 
microtoom. Voor het kleuren van de coupes wordt bij beide methoden een Siriusrood- en 
Toluïdineblauwkleuring toegepast. Beide technieken en de daarbij toegepaste kleuringsme- 
thoden worden met elkaar vergeleken. 

2.4.1 Methode 1: Het bepalen van de dikte van de peesplaat aan de 
hand van dwarscoupes, gesneden met een cryo- 
staat (Vriescoupes). 

Op de peesplaat worden fluorescente markers geplakt, vervolgens wordt het proefstukje 
ingevroren in 2-methylbutaan (-80 "G). Het bevroren weefsel wordt gesneden mei een 
cryostaat. Het mes en de houder voor het proefstukje bevinden zich in een bak. De 
temperatuur in deze bak is -20 "C. Om te voorkomen dat het proefstukje tijdens de voor- 
bereidingen op het snijden ontdooit worden de volgende handelingen in de bak uitgevoerd. 
Het is met de cryostaat niet mogelijk het frame mee te snijden. Het frame wordt daarom 
met een koud mes losgesneden. Ondanks het feit dat het frame is verwijderd, blijft de 
contour van het stukje peesplaat van 5x8 mm toch duidelijk zichtbaar. Aan de proximale, 
distale en mediale zijden van de peesplaat wordt, evenwijdig aan de contour van het stukje 
peesplaat, het overtollige (spier-)weefsel weggesneden. Het overtollige weefsel aan de 
laterale zijde wordt gebruikt om de peesplaat met Tissuetek op een kurkje te lijmen. Deze 
lijm wordt hard door bevriezing. Wanneer de lijm wordt aangebracht heeft deze een 
temperatuur boven nul. Het weefsel kan hierdoor plaatselijk ontdooien. Bij een temperatuur 
van -20 "C bevriest hei: weefsel zo langzaam dat vriesschade op kan treden. De vriesscha- 
de blijft echter beperkt tot het spierweefsel. 
Op de peesplaat wordt het volgende assenstelsel gedefinieerd. Be positieve x-richting van 
het assenstelsel ligt in proximaal-distale richting. De positieve y-richting in mediaal-laterale 
richting. Beide richtingen zijn evenwijdig aan de contour van het stukje peesplaat van 5x8 
mm. De positieve z-richting ligt in dorsaal-ventrale richting, loodrechi op het vlak van de 
peesplaat. De oorsprong ligt in de proximaal-mediale hoek van het stukje peesplaat van 
5x8 mm aan de bovenzijde van de peesplaat in dat punt. 
Het proefstukje wordt zo in de houder geplaatst dat er dwarscoupes (loodrecht op het xy- 
vlak) gesneden worden in proximaal-distale richting (evenwijdig aan de x-richting) en dat 
opeenvolgende coupes in mediaal-laterale richting (evenwijdig aan de y-richting) gemaakt 
worden. 
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Figuur 2.7: De positie van het proefstukje in de cryostaat en de definitie van het assenstelsel 
op de  peesplaat. 

Over de eerste 2,5 mm van de peesplaat worden alle goede coupes bewaard. De snijsnel- 
heid, de dikte van de coupes en de hoek tussen de sníjrichting en de x-richting in het xz- 
vlak worden gevarieerd (appendix A). Voor het kleuren van de coupes worden twee 
verschillende methoden uitgeprobeerd; Siriusrood en Tolu'idineblauw (appendix B). Hierbij 
worden de kleurings- en spoeltijden gevarieerd (appendix C). De coupes worden vervol- 
gens onder een lichtmicroscoop beoordeeld op de mogelijkheden tot reconstructie van de 
dikteverdeling, de juiste instellingen van de cryostaat, eventuele beschadiging aan het 
weefsel veroorzaakt door het invriezen van het proefstukje en het opnemen van de coupes 
op een objectglas en het kleuringsprotocol dat de peesplaat het beste van het overig weef- 
sel onderscheid. 

2.4.2 Methode 2: Het bepalen van de dikte van de peesplaat aan de 
hand van dwarscoupes, gesneden met een micro- 
toom (Plasticcoupes). 

Voor de ontwikkeling van deze methode worden twee proefstukjes gebruikt. 
Het eerste proefstukje wordt gebruikt voor de bepaling van de juiste kleuringsmethode. Het 
proefstukje wordt gefixeerd in een gebufferde formalineoplossing (pH=7) en ingebed in 
Technovit (appendix D). Vlak voordat het proefstukje in een mal ingegoten wordt, wordt het 
frame verwijderd. De oriëntatie van de peesplaat in het plastic blokje ia onbekend. Met de 
microtoom worden een aantal coupes gesneden. De dikte van coupes is 5 pm, Voor het 
kleuren van deze coupes worden twee methoden gebruikt: Siriusrood en Toluiäineblauw 
(appendix E). Bij de Toluïdíneblauwkleuring worden verschillende concentraties kleurstof, 
kleur- en spoeltijden gebruikt, in sommige gevallen wordt ook met ethanol gespoeld 
(appendix F). Onder een lichtmicroscoop wordt bekeken welke methode het beste onder- 
scheid maakt tussen spier- en peesmateriaal. 
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Het tweede proefstukje wordt gebruikt om de dikteverdeling te reconstrueren. Dit proef- 
stukje is in een biaxiale trekproef gebruikt (par. 2.2). Het proefstukje is op de volgende 
manier uit de trekbank gehaald. Tijdens de trekproef is waarschijnlijk blijvende deformatie 
opgetreden. Om de peesplaat opnieuw onder voorspanning te krijgen wordt de peesplaat 
in beide richtingen 1% opgerekt. Dit dient tevens om de dikteverdeling van de peesplaat 
aan een bekende toestand te kunnen relateren. Vervolgens worden de klemmen van de 
trekbank losgemaak. Het weeisei biijfi, booraät hei stevig is aangedrukt, op de dragers 
p!akken. 

bfdtlngs-as peesplaat beiastillQs-aA PeeSPlaat ' 

Figuur 2.8: Het weefsel blijft, nadat de klemmen zijn losgeschroefd, op de dragers 
plakken. 

De losgeknipte zijden van het frame worden opnieuw met elkaar verbonden door er een 
ander frame op te plakken. De binnenmaten van dit frame zijn iets groter, waardoor de bin- 
nenranden van het eerste frame te zien blijven. Het proefstukje wordt aan de onderkant 
van de dragers losgesneden en gefixeerd in een gebufferde formalineoplossing (pH=7). De 
peesplaat wordt vervolgens in Technovit ingebed tot een rechthoekige blok plastic. Aan de 
proximale, distale en mediale zijden van de peesplaat wordt het overtollige plastic verwij- 
derd, zodat nog juist een smalle rand van het frame aanwezig blijft. Ook dorsaal en 
ventraal wordt het plastic tot dicht bij het weefsel weggezaagd. De mediale zijde wordt 
gebruikt om het proefstukje op een houdertje te lijmen. 
Op de peesplaat wordt wederom een assenstelsel gedefinieerd. De positieve x-as ligt 
evenwijdig aan het frame in proximaal-distale richting. De positieve y-as iigt evenwijdig aan 
de korte zijden van het frame in mediaal-laterale richting. De positieve z-as ligt in dorsaal- 
ventrale richting. De oorsprong ligt ter hoogte van de bovenkant van de peesplaat in de 
proximaal-mediale hoek van het frame. De ingebedde peesplaat wordt zo in de microtoom 
bevestigd, dat er dwarscoupes (loodrecht op het xy-vlak) gesneden worden in proximaal- 
distale richting. De snijrichting van het mes maakt een kleine hoek met de x-richting van 
de peesplaat (in het xz-vlak), zodat het dorsale vlak als eerste wordt aangesneden. Het 
blokje wordt hierdoor op een punt aangesneden, zodat de krachten op het mes klein blij- 
ven. 
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I microtoom 

Figuur 2.9: Definitie van het frame-assenstelsel en de sitie van het roefstukje in de  microtoom. Kader: 
Het assenstelsel, het frame is voor de duizjkheid verwij B erd. 

Over de eerste 2,5 mm in de y-richting worden alle goede coupes bewaard. Van de 
resterende 2,5 mm worden om de 100 pm enkele coupes bewaard. De eerste coupes 
worden gebruikt om te kijken naar: 
- De invloed van de snijsnelheid, de dikte van de coupe en de hoek waaronder het 

- De beschadigingen ten gevolge van het fixeren en inbedden van het proefstukje en 

- De reconstructiemogelijkheden van de dikteverdeling. 
De overige coupes worden allen gebruikt om de dikteverdeling van de gehele peesplaat te 
kunnen reconstrueren. Alle coupes worden gekleurd met Toluïdineblauw (concentratie: 1 % 
Toluïdineblauw in een 1% Boraxoplossing, kleurtijd: 2,5 min en 30 sec spoelen met aqua 
dest.). 

blokje wordt aangesneden. 

het opnemen van de coupes. 
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Hoofdstuk 3 

Resultaten 

3.1 R- n- ~ppervlak#iye Wezeirichtingen van de peesplaat. 

De vezelrichtingen zijn bepaald aan de hand van een foto van het peesoppervlak (Fig. 
3.1). 

Figuur 3.1: Foto van het peesoppervlak, de vezelrichtingen waaieren in distale richting uit over de peesplaat. 9x. 
De vezelrichtingen zijn bepaald aan de hand van het negatief van deze foto. 

Op een vel papier is in een aantal punten de raaklijn aan de oppervlakkige vezelrichting 
getekend. Vervolgens is de hoek tussen deze raaklijn en het assenstelsel bepaald (Fig 
3.2). De vellen met de bepaalde vezelrichtingen uit de herhalingen van de meting zijn in 
appendix H opgenomen. Op het papier is ook de framerand getekend. Op deze framerand 
is een assenstelsel gedefinieerd. De vezelrichtingen en de coördinaten van de punten 
waar deze zijn bepaald zijn met behulp van de vergelijkingen 1 t/m 3 (par. 2.2) en de 
bijbehorende waarden voor AX, AY, a en de vergroting (Tab. 3.1) van het kader-ascenstel- 
cel naar het op het frame gedefinieerde assenstelsel getransformeerd (Tab. 3.2). X en Y 
zijn de coördinaten van de punten ten opzichte van het kader, U en V zijn de coördinaten 
ten opzichte van het frame. De hoek is gegeven t.o.v. het frame-assenstelsel. 

Tabel 3.1: De parameters voor de coördinatentransformaties (meting 1). Hoek a is de hoek 
tussen beide assenstelsels, AX en AY zijn de verplaatsing van de oorsprong in 
x- en y-richting. Vergroting is de vergroting van de peesplaat. 
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Figuur 3.2: De bepaalde vezelrichtingen (meting 1). in het midden lopen de vezelrichting rechtdoor, naar mediale 
en laterale zijde divergeren zij in proximaal: distale richting. De hoeken zijn gegeven ten opzichte van 
het f rame-assenstelsel. 
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Tabel 3.2: De vezeirichtingen en de coördinaten van de punten waar deze zijn bepaald 
ten opzichte van het frame-assenstelsel (meting 1). X en Y zijn de coördinaten 
van de op het papier weergegeven punten, U en V zijn de coördinaten van deze 
punten t.o.v. het frame-assensteisei. De hoek is de hoek tussen de coilageen- 
vezels en het frame-assensteisel. 
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Voor de overige metingen zijn vergelijkbare tabellen opgenomen in appendix I .  
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Voor de bepaling van de reproduceerbaarheid van de methode is in een aantal punten de 
meting een aantal maal herhaald en vervolgens per punt de gemiddelde waarde -t SD van 
de gemeten waarden bepaald (Tab. 3.3). 

Tabel 3.3: De in een punt gemeten hoeken en de gemiddelde waarde f SD van die 
hoe ken. 

(*) De standaarddeviatie in dit punt ligt ver boven die in de andere punten. Wordt aangeno- 
men dat bij het bepalen van hoek 5 een fout is gemaakt, dan bedraagt de standaarddevia- 
tie in de overige vier metingen slechts 1,29". 
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Om een uitspraak te kunnen doen over de waarde van de gemeten standaardafwijkingen 
als maat voor de reproduceerbaarheid van de methode moet worden bekeken welke 
fouten deze spreiding veroorzaken (par. 4.1). Hiervoor is het o.a. van belang te weten wat 
de spreiding is in de coördinaten U en V van een bepaald punt (X,Y) (Tab. 3.4). 

498 0,s 4,730 f 0,026 0,525 f 0,041 

Tabel 3.4: De gem. waarden f de SD van de coördinaten U en V bij herhaling van de 
meting. %50 en Y150 geven de coordinaten van de op het vei papier aangege- 
ven punten in mrn (t.o.v. het kaderassensteiseij. De kolommen 4 en 5 geven áe 
gemiddelde waarde f SD van deze coördinaten, getransformeerd naar het 
frame-assenstelsel, bij herhaling van de meting. 

18 

21 

33 

punt I XI50 (mm) I YE0 (mm) I gem.fSD I  gem.+^^ 11 

6 $4 0 ,5 6,304 f 0,032 0,537 k 0,055 

0 38 1 33 0,782 f 0,021 1,282 +_ 0,Ol O 

234 231 2,352 f 0,027 2,082 f 0,017 
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3.2 D e  dikteverdeling van de peesplaat. 

De bepaling van de dikteverdeling van de peesplaat gebeurt aan de hand van dwars- 
coupes. Er zijn voor het maken van deze coupes twee verschillende technieken gebruikt. 
Techniek 1 : Het snijden van ingevroren weefsel; Vriescoupes. 
Techniek 2: Het snijden van in plastic ingebed weefsel; Plasticcoupes. 
Sij beide technieken zijn er coupes volgens twee verschillende kleuringsmethoden 
(Siriusrood en Toiuïdlnebiauw) gekleurd. Tijdens het snijden van de coupes zijn de 
instellingen van de cryostaat c.q. microtoom gevarieerd om al doende de juiste instellingen 
te vinden voor het maken van de goede coupes. Ook binnen de kleuringsmethoden 
worden een aantal varianten gebruikt om de juiste concentraties en tijdcduren van de 
verschillende stappen vast te stellen. Voor een overzicht van de variaties in zowel de 
instelling van het betreffende apparaat als het kleuringsprotocol wordt voor vriescoupes 
verwezen naar de appendices A, B en C en voor plasticcoupes naar de appendices E en 
F. Hier zullen slechts voor zowel vriescoupes als voor plasticcoupes twee representatieve 
dwarscoupes worden getoond (par. 3.2.1). Tenslotte komt het uiteindelijke doel aan de 
orde, namelijk de reconstructie van de dikteverdeling (par. 3.2.2). 

3.2.1 De coupes. 

De figuren staan weergegeven op de volgende twee pagina’s. 

Fig. 3.3 toont een vriescoupe, gekleurd met Siriusrood. 

Fig. 3.4 toont een vriescoupe, gekleurd met Tolu’idineblauw. 

Fig. 3.5 toont een plasticcoupe, gekleurd met Siriusrood. 

Fig. 3.6 toont een plasticcoupe, gekleurd met Tolu’idineblauw. 
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Figuur 3.3: Vriescoupe gekleurd met Siriusrood (links is proximaal, rechts is distaal). 25x. De instelling van de 
cryostaat is als volgt: coupedikte 5 pm, snijsnelheid 1 mmlsec en de hoek tussen de snijrichting en 
het peesoppetvlak 5". De concentratie van de Siriusroodoplossin is 1% en de kleurtijd bedraagt 25 
min. De peesplaat kleurt donkerrood, het s ierweefsel lichtpaars. #e "ronde" gaatjes linksonder in de 
figuur is vriesschade, de vriesschade blijft beperkt tot het spierweefsel. De gaten vlak onder de 
peesplaat zijn het gevolg van de richting waarin het spierweefsel wordt aangesneden. 

Figuur 3.4: Vriescoupe gekleurd met Toluïdineblauw (links is proximaal, rechts is distaal). 25x. De instelling van 
de crycistaai is hier: coupedikte 12 pm, snijsneiheid i mm/sec en de hoek tussen de snijrichting en 
het peesoppervlak 5". De concentratie van de Toluïdineblauwoplossing is 0,l Yo Toluïdineblauw in een 
1 % Boraxoplossing en de kleurtijd bedraagt 2 min.. De cou e is 60 sec gespoeld met aqua dest.. De 
peesplaat kleurt lichtblauw, het s ierweefsel donkerblauw. i e  "ronde" gaatjes linksonder in de figuur 
IS vriesschade, de vriesschade bijft beperkt tot het spierweefsel. De gaten vlak onder de peesplaat 
zijn het gevolg van de richting waarin het spierweefsel wordt aangesneden. 
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3.2.2 De reconstructie van de dikteverdeling. 

In tabel 3.5 staan de in de plasticcoupes teruggevonden markers (18 in totaal), hun 
globale positie op de peesplaat en dikte onder de marker van de peesplaat. De tweede 
kolom geeft de afstand van de distale framerand tot de positie van de marker in distaal- 
proximale richting. Deze afstand wordt onder de lichtmicroscoop opgemeten. De derde 
kolom geeft de ligging van de markers in mediaal-laterde richting aan. De verplaatsing in 
deze richting wordt afgeiezen Van de microtoorn. A!s nulpunt geldt niet de mediale 
framerand, maar de beginstand van het mes. De dikte van de peesplaat onder de inarker 
wordt opgemeten onder de lichtmicroscoop. 

Tabel 3.5: De globale positie van de markers en de dikte van de peesplaat eronder. 
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Op basis van deze gegevens en de kennis dat deze afstanden mogelijk gemeten zijn ten 
opzichte van een assenstelsel dat een kleine hoek maakt met de zijden van het frame, 
kunnen deze 18 markers in het volgende plaatje (een momentopname van de trekproef) 
worden geïdentificeerd. 

Figuur 3.3: Momentopname van de  trek roef. D e  overgang van frame naar peesoppervlak is niet duidelijk te zien 
(zwart -> donkergrijs de  lic K te punten zijn de markers. In de afbeelding zijn de nummers van de  
geïdentificeerde mar 1; ers weergegeven. 

Vervoigens kan de dikteverdeling van de peesplaat worden gereconstrueerd aan de hand 
van de dikte van de peesplaat onder deze markers. In de figuren 3.4 en 3.5 is getracht 
deze dikteverdeling weer te geven. Fig. 3.4 is een bovenaanzicht van de peesplaat, op de 
posities van de markers zijn de daar gemeten dikten weergegeven (SD representatie). In 
fig. 3.5 ligt het peesoppervlak in het xy-vlak van de tekening, de dikte van de peesplaat is 
in de z-richting uitgezet (30 rqxesentatie). Voor de duideiijkheid van de tekening zijn de 
eenheden in x-.y- en z-richting niet even groot genomen. (N.B. Het assenstelsel staat in 
geen enkele verband met het van te voren op de peesplaat gedefinieerde assenstelsel.) 
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Figuur 3.4: 2D representatie van de  dikeverdeling van de  peesplaat. Op de  posities van be markers staan de 
diken van de  peesplaat onder de markers weergegeven. Dikten in pm. 

/ i  

Figuur 3.5: 3D representatie van de dikteverdeling van de peesplaat. D e  nummers bij de staafjes corresponderen 
met de nummers van de markers uit tabel 3.4, de hoogte van de staafjes geven de dikte van de 
peesplaat op die posities weer. 

De dikteverdeling is 'wigvormig'. Proximaal is de peesplaat dikker dan distaal. De  helling 
van de wig is mediaal iets stijler dan lateraal, hierdoor is de peesplaat aan de mediale 
zijde, op geiijke afstand in proximaal-distale richting, dikker dan aan de lateraal zijde. 
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Hoofdstuk 4 

Discussie 

4.4 Meih~de  ter bepaling ven de oppervlakkige vezelaichtlngen van 
de peesp!saat. 

In het midden van de peesplaat lopen de vezels bijna recht (in proximaal-distale richting). 
Naar de mediale en laterale zijden toe divergeren zij in distale richting, aan de proximale 
zijde is deze divergentie het grootst. 
Om een indruk te krijgen van de reproduceerbaarheid van het met het oog waarneembare 
richtingsveld met deze methode is in een aantal punten de bepaling van de vezelrichting 
5x herhaald. De standaarddeviatie van de in één punt bepaalde vezelrichtingen varieerde 
van 0,63O tot max. 2,56*. Voor deze spreiding zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. 

1) Meetfouten bij het opmeten van de hoeken van de raaklijnen aan de verelrichtingen. 
Deze meetfouten zijn erg klein, de hoeken kunnen worden opgemeten met een nauw- 
keurigheid van +- 025". 

2) Door de enigszins "grillige" vorm van het kame is het niet mogelijk bij een herhaling 
van het experiment het frame-assenstelsel exact hetzelfde te definiëren. De vezelrichin- 
tingen worden hierdoor telkens ten opzichte van een ander assenstelsel opgemeten. 

3) De vellen papier met daarop het kader worden niet exact op dezelfde plaats opgehan- 
gen zodat de vezelrichtingen niet telkens in dezelfde punten worden gemeten. Uit de door 
herhaling gevonden spreiding in de coördinaten (Tab. 3.4) lijkt, gezien het geleidelijke 
verloop van de vezelrichtingen over het peesoppervlak, dat dit weinig invloed heeft op de 
spreiding van bepaalde richting in een bepaald punt. 

4) Het onderscheidend vermogen van het negatief. Hoe goed zijn de vezelrichtingen te 
onderscheiden van andere lijnen c.q. patronen op het peesoppervlak (bijv. krassen). 

Tenslotte nog één opmerking. Het is niet mogelijk iets te zeggen over de nauwkeurigheid 
van de methode. Met nauwkeurigheid wordt bedoeld de mate waarin de op het oog 
waargenomen vezelrichtingen overeenkomen met de werkelijke vezelrichtingen. Wel is 
zeker dat het onderscheidend vermogen van het negatief hierop van invloed is. 
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4.2 Methoden ter bepaling van de dikteverdeling van de peesplaat. 

De twee toegepaste methoden worden met elkaar vergeleken, hierbij komen de volgende 
punten aan de orde: 

i) Het bepalen van de dikteverdeling vindt plaats nadat de betreffende peesplaat in de 
trekproef is gebruikt. Bij de oniwiiditeiirig van eel: ~ e t h e d v  m e t  daarom aandacht besteed 
worden aan de manier waarop de peesplazt uit de trekproef kan en moet worden gehaald. 

2) Voor het opmeten van de juiste dikte van de peesplaat in een coupe, moet deze coupe 
loodrecht op het dorsale vlak van de peesplaat worden gemaakt. Is dit niet het geval dan 
wordt niet de werkelijke, maar een geprojecteerde dikte gemeten. 

3) Voor de reconstructie van de dikteverdeling moeten de posities van de punten op de 
peesplaat waar de dikte bepaald is bekend zijn. 

4) De coupes moeten de toestand en de ligging van de peesplaat in de trekproef weerge- 
ven (snijden, opnemen), ook mag de methode (invriezen, inbedden) geen schade aan de 
peesplaat veroorzaken. De mate waarin dit lukt zal worden aangeduid als de kwaliteit van 
de coupes. 

5)  De peesplaat moet duideiijk van ket overige weefsel te onderscheiden zijn, hiervoor 
moet een geschikt kleuringsprotocol worden gevonden 

Ad 1) Alleen bij de methode van het in Technovit inbedden is hieraan aandacht besteed. 
De manier waarop de peesplaat uit de trekbank is gehaald kan echter ook bij de andere 
methode worden toegepast. In plaats van de peesplaat te fixeren wordt deze dan na het 
uitnemen direct ingevroren. Op dit punt bestaat er dus geen verschil tussen de beide 
methoden. 
Het idee is de peesplaat in x- en y-richting 1% op te rekken, zodat deze opnieuw onder 
voorspanning komt te staan. (Tijdens de trekproef is namelijk enige blijvende deformatie 
opgetreden.) De dikte van de peesplaat is hierdoor niet gelijk aan de dikte van de 
peesplaat tijdens de trekproef. Er wordt echter aangenomen dat de dikteverandering 
gelijkmatig over de hele peesplaat wordt verdeeld, zodat de dikteverdeling gelijk blijft. De 
peesplaat wordt in deze toestand (1% rek) gefixeerd door een tweede frame op de losse 
zijden te plakken (par 2.4.2). 
Dit werkt echter niet goed. Uit de bestudering van de plasticcoupes blijkt in eerste instantie 
dat de afstanden tussen de tegenoverelkaar liggende framezijden f 4,84 resp. f 8,40 mm 
zijn, deze zouden 5,05 resp. 8.08 mrn moeten bedragen. Het verschil in de afstand tussen 
de korte zijden ( 8,40 mm i.p.v. 8,08 mm) komt doordat deze zijden zijn losgeraakt van de 
peesplaat en daardoor bij het opplakken van het tweede frame zijn verschoven. Het 
verschil in de afstand tussen de lange zijden (4.84 mm i.p.v. 505 mm) wordt veroorzaakt 
door het terugveren van de peesplaat bij het losschroeven van de klemmen. Het is 
aannemelijk dat ook in de lengterichting terugvering plaats vindt. 
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Het terugveren vindt plaats op het moment dat de klemmen van de trekbank worden 
losgeschroefd (zie boven) en als de peesplaat wordt losgesneden van de dragers. Bij het 
losschroeven van de klemmen is de mate waarin het proefstukje terugveert afhankelijk van 
de hoeveelheid spierweefsel dat zich tussen de peesplaat en de drager bevindt. Wanneer 
er zich meer spierweefsel onder de peesplaat aanwezig is is het geheel minder stijf, zodat 
meer terugvering optreedt. Bij het lossnijden van het proefstukje van de drager wordt de 
mate van terugvering ùeepâald dcor het fel? dat kei  frame op het spierweefsel of op de 
peespiaai is gelijmi en/of dut he? frame helemaal los is geraakt van het onderliggende 
weefsel. Doordat het spierweefsel minder stijf is aan de peesplaat, is de terugvering groter 
wanneer het frame op het spierweefsel is geplakt dan wanneer het op de peesplaat is 
geplakt. Wanneer het frame helemaal los is van het onderliggende weefsel ondervindt het 
proefstukje nog minder weerstand tegen het terugveren. 
Het terugveren van de peesplaat heeft geen invloed op de dikteverdeling, wanneer de 
terugvering overal gelijk is en de peesplaat onder voorspanning blijft. De laag spierweefsel 
is echter niet overal onder de peesplaat even dik. levens zit aan de laterale zijde en de 
laterale kant van de proximale zijde onder het frame geen peesplaat, maar spierweefsel en 
is het frame aan de proximale zijde over de hele lengte en aan de distale zijde gedeeltelijk 
los. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de peesplaat overal evenveel is opgerekt en dat de 
dikteverdeling dus gelijk is aan de in vivo situatie. 

Ad 2) Voor beide methoden geldt dat de juiste stand van het weefsel ten opzichte van 
het mes op het oog moet worder: ingesteld, het is daardoor niet 100% zeker dat de 
coupes loodrecht op het peesoppervlak worden gemaakt. Een ruime schatting voor de 
nauwkeurigheid van deze instelling is i 5". 
De werkelijke dikte van de peesplaat kan worden berekend met vergelijking 4. 

Voor a = 5" geeft dit een afwijking in de dikte van 0,4%. Deze afwijking is verwaarloosbaar 
klein. 

Ad 3) in beide gevallen is voor de reconstructie van de dikteverdeling op het peesopper- 
vlak een xy-assenstelsel gedefinieerd. 
Bij de methode van plasticcoupes is het assenstelsel opgehangen aan de randen van het 
frame (par. 2.4.2). Het proefstukje is zo in de microtoom geplaatst dat de dwarscoupes 
evenwijdig aan het xz-vlak worden gesneden. Ook hier geldt dat het instellen op het oog 
geschiedt en dus niet exact kan worden verondersteld. De hoek tussen het xz-vlak en het 
vlak van het mes kan achteraf worden bepaald, zodat de ligging van de coupes ten 
opzichte van het assenstelsel bekend is en dus ook de coördinaten van de punten waar de 
dikte is berekend kunnen worden. Voor het bepalen van 
worden ge brui kt. 

Met deze afstanden worden de afstanden bedoeld tussen 
zijden van het frame. 

deze hoek kan vergelijking 5 

(2) 

de tegenover elkaar geiegen 
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De werkelijke afstanden zijn bekend, namelijk 8,08 resp. 5,05 mm. Uit de afstanden 
gemeten bij ad 1. blijkt dat deze hoek i 16" is als je uitgaat van de lange zijden en dat 
cos(a) groter is dan 1 wanneer je uitgaat van de korte zijden van het frame (cos(a)= 
5,05/4,85). Hieruit kun je geen conclusies trekken over de werkelijke hoek tussen het 
frame-assenstelsel en de snijrichting van de microtoom. Het is dus niet mogelijk het frame- 
assenstelsel te gebruiken als referentie voor het bepalen van de dikteverdeling van de 
peesplaat. 
Bij het maken Van víiescoupes Is he? frame verwijderd, zodat de framerand niet kan 
worden gebruikt om een assenstelsel te definiëren. Hier is een assenstelsel gedefinieerd 
op basis van de contour van de binnenste framerand zoals die op het weefsel te zien was 
vlak na het verwijderen van het frame. In de coupes is deze overgang van weefsel waar 
wel naar weefsel waar geen frame op gezeten heeft niet meer te zien, zodat ook dit 
assenstelsel niet kan worden gebruikt om de dikteverdeling van de peesplaat in weer te 
geven. 

Uit de bestudering van de plasticcoupes is echter gebleken dat de plaats waar een marker 
op de peesplaat is aangebracht duidelijk is te zien. In het plastic zit op die plaats een 
"rond" gaatje. Het plakje marker is er in de meeste gevallen uitgevallen. Het is niet moge- 
lijk de coördinaten van deze punten te bepalen ten opzichte van een goed gedefinieerd 
assenstelsel (zie boven). Met behulp van een afbeelding van de markers op de peesplaat 
(in dit geval een afbeelding van de peesplaat tijdens de trekproef) is het echter mogelijk 
om aan de hawti van de globale positie van de markers in de coupes te achterhalen welke 
marker door welk gaatje wordt gerepresenteerd. De globale positie wordt bepaald door de 
afstand van het gaatje tot de distale framezijde (opmeten in de coupes) en de afstand in 
de richting waarin de coupes worden gesneden (afgelezen van de microtoom). Bij het 
identificeren van de markers op de afbeelding moet rekenen worden gehouden met een 
eventuele kleine hoek tussen de snijrichting en de lange zijde van het frame. Met het 
begrip globaal wordt bedoeld dat de posities van de markers niet bekend zijn t.o.v. een 
goed gedefinieerd assenstelsel. Dit betekent echter niet dat de bepaling van de posities op 
zich onnauwkeurig is (in de mediaal-laterale richting is deze zelfs zeer nauwkeurig). M.a.w. 
de onderlinge afstanden tussen de markers zijn wel bekend, maar hun absolutie positie 
t.0.v een coördinatenstelsel niet. 
Op deze manier zijn dus de dikten van de peesplaat onder markers te bepalen en aan de 
hand daarvan de dikteverdeling van de peesplaat. Tijdens het fixeren en inbedden van het 
proefstukje zijn echter markers kwijtgeraakt, in de coupes zijn 17 van de 28 markers 
teruggevonden. Verder dient opgemerkt te worden dat de deze dikteverdeling waar- 
schijnlijk niet de juiste dikteverdeling is (ad. 1). Toch komt het resultaat aardig overeen met 
wat je zou verwachten, namelijk een afname in de dikte van de proximale naar de distale 
zijde van de peesplaat. 
Ook bij de vriescoupes zijn markers aangebracht, zij zijn echter niet in de coupes terug te 
vinden. Waarschijnlijk zijn zij tijdens het snijden van de coupes van de peesplaat ge- 
sprongen, zodat ook deze informatie niet gebruikt kan worden voor de reconstructie van de 
dikteverdeling. 
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Ad 4) Voor zowel vries- als plasticcoupes zijn de snijsnelheid, de dikte van de coupes en 
de hoek waaronder het proefstukje wordt aangesneden gevarieerd om de kwaliteit van de 
coupes te optimaliseren. Er is in beide gevallen geen eenduidige instelling aan te geven, 
waarbij “perfecte” coupes worden gesneden. Tijdens het snijden moeten de instellingen 
aan de situatie worden aangepast. 
De snijsnelheid ligt voor zowel vriescoupes als plasticcoupes in de buurt van de 1-2 
mmísec. Ais hei siiijden c j o d  gaat k=in de snelheid iets worden verhoogd. Voor de dikte 
van piasticcoiípes :vvrdf 3 pm genomen. Dikkere coupes strekken moeilijker, waardoor bij 
het opnemen plooien in de coupe ontstaan. Voor vriescoupes bedraagt de dikte van de 
coupes f 10 pm. De hoek waaronder het blokje wordt aangesneden bedraagt bij plastic- 
coupes f 5O. Door het grote verschil tussen de lengte en de breedte van de coupes geeft 
het maken van vriescoupes in proximaal-distale richting problemen, de coupes knikken 
hierdoor regelmatig om. (Bij plasticcoupes gebeurt dat niet, omdat extra stevigheid wordt 
ontleend aan het plastic waar het proefstukje in is ingebed. Er bestaat geen duidelijkheid 
over de ideale hoek. Ondanks de knik in de coupe blijft het verloop van de dikte van de 
peesplaat goed te zien, het is echter wel moeilijker om afstanden in de coupes exact te 
bepalen. Voor beide methoden geldt dat de coupes veel details weergeven. 
In de vriescoupes is vriesschade opgetreden in het spierweefsel onder de distale framezij- 
de en in het spierweefsel aan de onderkant van het proefstukje. Deze schade is veroor- 
zaakt doordat het weefsel niet snei genoeg is ingevroren. Het heeft echter geen effect op 
het gedeelte van de peesplaat waarin men is geïnteresseerd. 
De plastiecoupes geven gee!? blijk van krimp ten gevolge van het fixeren van het proef- 
stukje. Dat wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk geen krimp is opgetreden, er wordt 
aangenomen dat de krimp regelmatig over het hele proefstukje is verdeeld. 
Ondanks de geringe dikte van de plasticcoupes (3 pm) zijn toch enkele plooien in de 
coupes aanwezig. Het proefstukje bestaat namelijk uit verschillende materialen (spier- 
weefsel, peesplaat, polystyreen bolletjes en een plastic frame) Het plastic dringt niet overal 
even goed het proefstukje binnen. Tijdens het snijden ontstaan hierdoor plooien, vooral in 
de buurt van de stukjes frame en de markers. Deze plooien hebben wel invloed op de 
bepaling van de exacte positie van een marker, maar niet op de bepaling van de dikte 
onder de marker. De plooien liggen namelijk dwars op de dikte van de peesplaat. 

Ad 5) Voor het vergroten van het onderscheid tussen spier en pees zijn bij beide metho- 
den twee kleuringsmethoden gebruikt: Siriusrood en Toluïdineblauw. 
In het geval van vriescoupes zijn beide methoden geschikt. Voor de Siriusroodkleuring 
wordt 1% Siriusroodoplossing gebruikt met een kleuringstijd van 25 min Voor de Tolu’idine- 
blauwkleuring geeft een oplossing van 0,1% Toluïdineblauw in 1% Borax gebruikt met een 
kleuringstijd van -tr 2 min en een spoeltijd met aqua dest. van 1 min een goed resultaat. 
Deze tijden komen echter niet zo nauw. 
De Siriusroodkleuring is niet geschikt voor het kleuren van plasticcoupes, de Siriusrood- 
moleculen zijn te groot en dringen daardoor heel langzaam het plastic binnen. (Na 8 uur is 
de peesplaat nog steeds niet duidelijk te onderscheiden.) De Toluïdineblauwkleuring is wel 
geschikt voor het kleuren van plasticcoupes. Een geschikte keuze voor het protocol is, 
concentratie: 1 % Toluidinebiauw in een 1 % Boraxoplossing, kleuringstijd: 2,5 min en 30 
sec spoelen met aqua dest. Bij enkele coupes is voor het spoelen met aqua dest. ook kori 
met ethanol gespoeld. Deze stap moet echter achterwegen gelaten worden, omdat de 
c o ~ p e s  hierdoor sterk ontkleuren. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en Aanbevelingen 

5.1 Methode ter bapalixg vu2 de oppervlakkige veze8aichtiaagein van 
de peesplaat. 

Conclusies. 

De methode levert een goed reproduceerbaar richtingsveld betreffende de oppervlakkige 
collageenvezels van de peesplaat. 

De standaarddeviatie van de in een punt bepaalde richting bedraagt maximaal 236". Dit is 
een goede maat voor de reproduceerbaarheid van de methode. 

Aanbevelingen. 

Door meer aandacht te besteden aan ket laten samenvallen van het kader op het papier 
en de framerand kan het kader-assenstelsel direct als frame-assenstelsei fungeren. De 
correctie van de bepaalde hoeken en de coördinaten van de punten waarin deze zijn 
bepaald voor de hoek tussen de beide stelsels en de verschuiving van de oorsprong kan 
dan achterwege worden gelaten (Ax, Ay, a = O; vergroting = 50x). Dit bespaart een hoop 
rekenwerk. 

Het is misschien mogelijk de vezelrichtingen nauwkeuriger te bepalen door de richting niet 
in een van te voren vastgelegd punt te bepalen, maar in een punt daar in de buurt waar de 
vezelrichting duidelijker te onderscheiden is. Door de vastgelegde punten ais uitgangsposi- 
tie te nemen worden de vezelrichtingen toch regelmatig over het oppervlak bepaald. 

Een andere mogelijkheid om de nauwkeurigheid te vergroten is hei gebruiken van 
meerdere foto's van de peesplaat om de vezelrichtingen te bepalen. Het is namelijk 
moeilijk de hele peesplciat in één keer goed te belichten. Door het maken van meerdere 
foto's kan de vezelrichting telkens op een gedeelte van het oppervlak worden gecon- 
centreerd, zodat de peesplaat daar duidelijk zichtbaar wordt. Door de informatie uit de 
afzonderlijke foto's te combineren kunnen de vezelrichtingen in het totale peesoppervlak 
worden bepaald. 

Wanneer men nog niet tevreden is met de nauwkeurigheid, zal men een andere methode 
moeten zoeken met een groter oplossend vermogen dan dat van een fotonegatief. 
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5.2 Methoden ter bepaling van de dikteverdeling van de peesplaat. 

Conclusies. 

Het uit de trekbank halen van het proefstukje werkt niet goed. Na het uitnemen is de 
peesplaat niet meer overal evenveei opgerekt, waardoor de dinieieideliny niet evemedig Is 
met dikteverdeiing van de peespiaat tijdens de trekpioef. 

Door de terugvering van het weefsel en het loslaten van het frame is het frame niet 
geschikt om er een coördinatenstelsel aan op te hangen. 

Bij de methode waarbij plasticcoupes zijn gebruikt kunnen de markers zoals die op een 
afbeelding van de peesplaat te zien zijn in de coupes worden teruggevonden. De onder 
een marker gemeten dikte van de peesplaat wordt toegekend aan de positie van de 
bijbehorende marker in de afbeelding. Op deze manier is men toch in staat een diktever- 
deling van de peesplaat te geven. Deze methode is niet toepasbaar bij vriescoupes, omdat 
de markers tijdens het snijden van de coupes van het proefstukje afspringen. 

De kwaliteit van de coupes is bij beide methoden goed genoeg om de dikte van de 
peesplaat op te kunnen meten. 

Voor beide methoden geldt dat de in de coupes opgemeten dikten gelijk verondersteld 
mogen worden aan de werkelijke dikten van de peesplaat. 

Zowel voor vriec- als voor plasticcoupes is het, door het kleuren van de coupes, mogelijk 
de peesplaat duidelijk van het overige weefsel te onderscheiden. Op vriescoupes kan 
zowel een Siriusrood- als een Toluïdineblauwkleuring worden toegepast. Voor plasticcou- 
pes is alleen de Toluïdineblauwkleuring geschikt. 

Op de meeste punten bestaat er geen duidelijk verschil tussen de beiden methoden. Het 
enige grote verschil is dat bij de methode van de plasticcoupes, in tegenstelling tot de 
methode van de vriescoupes, de posities van de punten waar de dikte gemeten is bekend 
zijn. De dikteverdeling van de peesplaat moet daarom worden gereconstrueerd aan de 
hand van plasticcoupes. 
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Aanbevelinaen. 

Er moet meer aandacht besteed worden aan het uit de trekproef halen van het proefstukje, 
zodat de toestand van de peesplaat tijdens het bepalen van dikteverdeling gelijk is aan de 
toestand tijdens de trekproef. Het zou een enorme verbetering zijn, het proefstukje te 
fixeren voordat de klemmen worden losgeschroefd. 

Er moei op worder? gelei dat hs t  frame en de markers geed op de peesp!aat worden 
gelijmd, zodat zij niet zo gemakkelijk loslaten. Het opplakken van het frame wordt vaak 
verhinderd doordat de peesplaat te klein is. Het is daarom van belang om grote ratten te 
gebruiken. Eventueel zou overwogen kunnen worden om andere proefdieren te gebruiken. 

Het ontbreken van een aantal markers in de plasticcoupes is pas achteraf geconstateerd. 
Voor een goede werking van de methode is het van belang dat alle markers teruggevon- 
den worden. Er moet worden onderzocht of dit aan het toeval ligt of dat er mogelijke 
oorzaken aan te wijzen zijn, en zo ja of deze te elimineren zijn. 



Referenties 38 

Referenties 

- Butler, D.L., Grood, ES., Noyes, F.R., en Zernicke, R.F. Biomechanics of ligaments and 

- Etten, A.J.A. van. Biaxiale trekproeven aan de proximale peesplaat van de rat, 

- Junqueirai, J.C., Carneiro, J., en Kelley. Functisneie Histoiogie. ütrecht: Bunge, i 990. 
- Popesko, P., Rajtova, V., en Horák, J. A colour atlas of small laboratory animals, 

tendons. Ex. Sport. Scie. Rev., 1979, 125-181. 

WFW-rapport 94.1 25, TU Eindhoven, Nederland, 1994. 

volume two: rat, mouse and golden hamster. Londen: Wolfe, 1992. 



Appendices 39 

Appendix A 

Instellingen van de cryostaat. 

11 objectglas I coupedikte (pm) I snijsnelheid (mm/s) I hoek ( O )  

55b 10 25 II 
56 10 1,5 10 I) 
57 13 175 10 ll 
58 13 220 5 

59 10 270 5 

60 10 1 3  5 

61 10 175 5 

62a 10 175 5 

62b 10 2 75 5 

63 10 1 ,o 5 

64 12 1 ,O 5 

65 12 290 5 

66 12 290 5 

67 5 1 .o 5 

68 5 5 
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Appendix B 

Algemene kleuringsmethoden voor vriescoupes: 
Círiusrood en Toluïdineblauw. 

Siriusrood. 

Pro tocol 

1) Fixeren in 1% glutaaraldehyde in Sorensen 
fosfaatbuffer (pH = 7,2). 

2) Spoelen in aqua dest. 
3) 1 % Siriusroodoplossing. 
4) 4 maal spoelen in aqua dest. 
5) Haematoxyline vlgs. Mayer. 
6) Kraanwater. 
7) spoelen in aqua dest. 
8) 3 maal alcohol absoluut. 
9) 2 maal xylol. 
IO) Insluiten met Etalon 

Tolui'dineblauw. 

Protocol 

1) Drogen aan de lucht. 
2) Enkele malen dompelen in alcohol 96 (fixeren). 
3) Spoelen met aqua dest. 
4) 0,1% Toluidineblauw in 1,0% Borax 
5 )  Spoelen in aqua dest. 
6) Alcohol 96. 
7) Alchol 100. 
8) ophelderen in xylol. 
9) insluiten met Etalon 

Duur 

20 min. 

- 

25 min. 

10 min. 
10 min. 

Duur - 

2 min. 
1 min. 

15 sec. 
15 sec. 
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kleurtijd 
(min) 

25,O 

4 0  

25,O 

355 

25,O 

2,5 

25,O 

135 

5 ,O 
25,O 

290 

25,O 

25,O 

250 

190 

Appendix C 

spoelen in aqua 
dest. (sec.) 

- 

30 
- 

60 

- 

60 

60 

30 
- 

60 

- 

- 

68 
- 

De kleuringsprotocollen voor de verschillende 
vriescou pes. 

Tabel C.1: De toegepaste variaties in de kleuringsprotocollen van Siriusrood en 
To 1 uïd i n e bl au w. 

kleurings- I methode 
concentratie 
kleurstof 

55b SR 1 ,O% 

56 TB 0,l Yo-1 ,O% 

57 SR 1 ,O% 

58 TB 0,l Yo-1 ,O% 
~~ 

I 1.0% 

II 60 I TB I 0,l %-I ,O% 

11 61 I SR I 1,0% 

62a TB 0,l %-I ,O% 

62b TB 0,l Yo-1 ,O% 

II 63 I SR I 1,0% 

II 64 TB I 0,1%-1,0% 

II 65 I SR 1 1,0% 

11 68 I SR I 1,0% 
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Appendix D 

Het in plastic inbedden van een proefstukje. 

Piûtûcûl 

- Fixeren van het proefstukje in gebufferde formaline- 
oplossing (pH = 7). 

- Verwijderen van de fixatievloeistof. 
Het potje met het proefstukje wordt onder een waterstraal 
gezet, over het potje wordt een gaasje gespannen. 

- Ontwateren van het proefstukje met alcohol. 
Het water in het potje wordt vervangen door een oplossing 
van 60% alcohol in water, het alcoholpercentage wordt via 
70%, 8O%, 90%, 96% opgevoerd naar 100%. 
Deze laatste stap wordt nogmaals herhaald (1 00% alcohol). 

- VervanGen var; de alcohol door ûplossing A. 
Oplossing A bestaat uit Technovit 7100 (100 mi), één zakje 
harder 1 en polyethyleenglycol PEG (2 mi). Het vervangen van 
de alcohol gebeurt ook in stappen: 

25% oplossing A - 75% alcohol 100 
50% oplossing A - 50% alcohol 100 
75% oplossing A - 25% alcohol 100 

100% oplossing A 

- Vacüumtrekken van het proefstukje in een vacuümoven. 

- Het in een vorm gieten van het proefstukje. 
Om het plastic uit te laten harden wordt aan oplossing A 
een tweede harder (harder 2) toegevoegd. 
(1 gram harder 2 - 15 ml oplossing A) 

Düür - 

1 dag 

2 uur 

6 x 1 uur 
1 uur 

2 uur 
2 uur 
2 uur 

overnachten 
een koel kast 

2 uur 

uitharden 
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Appendix E 

Algemene kleuringsmethoden voor plasticcoupes: 
Ciriusrood en Toluïdineblauw. 

Siriusrood. 

Protocol 

1) Spoelen in aqua dest. 
2) 0,2% (2mg/mI) phosphomolybdeenzuur (PMA). 
3) Spoelen in aqua dest. 
4) 0,1% (1 mg/mI) Siriusroodoplossing in verzadigde 

pikrinezuuroplossing. 
5) Spoelen in 0,Ol N HCL 
6) Spoelen in aqua dest. 
7) Ontwateren in alcoholreeks. 
8) Ophelderen met xylol. 
9) Insluiten met Etalon. 

Toluïdineblauw 

Protocol 

1) Drogen aan de lucht. 
2) 1 N HCL in aqua dest. (4°C). 
3) 1 N HCL in aqua dest. (60°C). 
4) 1 N HCL in aqua dest. (4°C). 
5 )  Spoelen in aqua dest. 
6) Drogen op strekplank (stand 5: 50°C) 
7) 1 Yo Toluïdineblauw in 1% Borax; 

op strekplank (stand 5: 50°C) 
8) Spoelen met ethanol' 
9) Spoelen in aqua dest. 

1 O) Drogen op strekplank. 
11) Ophelderen in xylol. 
12) Insluiten met Etalon. 

Duur - 
2x 2 min. 

4 min. 

90 min. 
2x 1 min. 

2x I min. 

Duur - 

10 sec. 
15 min. 
10 sec. 
10 sec. 

2,5 min. 

30 sec. 
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Appendix F 

De kleuringsprotocollen voor de verschillende 
plasticcoupes. 

object- 
glas 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

kleurings- concentratie 
methode kleurstof 

TB o, 1 Yo- 1 ,O% 

SR o, 1 Yo 

TB 1,0%-1 ,O% 

SR o, 1 Yo 
TB 1,0%-1 ,O% 
SR o, i Yo 
TB 1 ,O%-1 ,O% 

SR I 0,1% 

kleur- ethanol 

7 min. f 

90 min. 

40 sec. f 

90 min. 

50 sec. + 
90 min. 

30 sec. + 
90 min. I - 

spoelen in 
aqua dest. 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

~~ 

1 min. 

20 SR 0,1% 8 uur - - 
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Appendix 

iaxiaile tre roef verkregen in- 
form at ie. 

relatieve kracht-rek vcrlooo van 1 naar 3% rek relatieve kracht-rek verloop van 3 naar 5% rek 

O' 
O 0.01 0.02 a 

rek [-I 

I 

............. 

& 
E . 

0.15 .................... 

....... 

relatieve kracht-rek verloop van 5 naar 7% rek 

7 

6.02 0.03 0.04 0.05 

rek [-I 

I 
0.04 0.05 0.06 0.07 

rek f-I 

. . .  . .  .... r" ........ .<-: - .........,.L ... . .  
_. . 

datieve kracht-rek verloop van 7 naar 9 8  rek 
0.5 1- 

Figuur G.l: Relatieve kracht-rek krommen bij verschillende rekstappen. Op de  horizontale as 
staat de door de trekbank opgelegde verplaatsing (AL); rek = AL&. 
Op de verticale as staat de hiervoor benodigde kracht (F) gemeten met een 
belastingsmeter op de trekbank; rel. kracht = F/b. Pees6X is pees6 in longitudinale 
richting, pees6Y is pees6 in transversale richting, zo ook voor pees7X en Y. 
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pees6 bij verschillende rekstappen 
5.5 

pees7 bij verschillende rekstappen 

5 

4.5 

4 

3.5 

3 
O 5 10 15 20 

tijd [sec] 

3.8 

3 -6 

3.4 

3.2 

3 

2.8 

2.6 

2.4 
I 

3 3  I t I 

5%-7% 
7%-9% 
3%-5% 

1%-3% 

A.A 

O 5 10 15 20 

tijd [sec] 

Figuur G.2: 'Stijfheidsverhoudingen' bij pees 6 en pees7 bij verschillende rekstappen (de verschillende 
lijnen in de grafiek). Op de horizontale as staat de tijd. Op de verticale as staat de 
stijfheidverhouding, deze is gedefinieerd alsrel. kracht,,Jrel. krachb,,. 
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Uitwerkjng van pees6.008: 

t 
r 
a 
n 
s 
V 
e 
r 

a 

1 

S 

a 

longitudinaal 
A: Markernurnmering 

t 
r 
a 
n 
S 
V 
e 
r 

a 
a 
1 

S 

longitudinaal 
C: Hoofdrekken fx50ì 

longitudinaal 
f3: Markerverplaatsingen (x5) 

D: Rekdornein 

t 
r. 
a 
n 
S 
V 
e 
r 

a 
a 
1 

S 

longitudinaal 
E: Effectieve rekken 

Figuur G.3: Locale rekverdeling op basis van de verplaatsingen van 35 markers van pees6.008. 
P.: De nummering v m  de op de peesplaat âarwszige maikeis. 
B: De verplaatsingen van de markers. 
C: De twee berekende hooidrekken El  en E2. 
D: E2 uitgezet tegen El. 
E: 'Cirkels' om de in afbeelding C bepaalde hoofdrekrichtingen, de x- en y-as zijn niet gelijk 

geschaald. 
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__CL- - L-------- 

Appendix H 

b 

+ 

De oppervlakkige vezelrichtingen (melting 2 t/m 5). 
- _ _ - _ - - -  ------c- - - _- 

v m ! a  

+ 
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p 
L-------- - - c - z -  - - /%ofiFIAAL y >- 

Figuur H.2: Het richtingsveld van de  oppervlakkige collageenvezels. Meting 3. 
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i 

_ - - -  - 
L------- +--\ r 

Figuur H.3: Het nchtingsveld van de oppervlakkige mllageenvezels. Meting 4. 

i 



Appendices 51 

\ 

Figuur H A :  Het richtingsveld van de oppervlakkige collageenvezels. Meting 5. 
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Appendix I 

De hoeken en de coördinaten van de punten waar deze 
hoeken bepaald zijn, t.o.v. het frame-assenstelsel. 

In deze appendix zijn de resultaten opgenomeri van de metingen 2 tim 5. De resultaten 
van de eerste meting, waarbij in alle punten de hoek is bepaald, staan in Hoofdstuk 3 
Resultaten. 

In tabel 1.1 staan de gegevens die nodig zijn om de hoeken en de coordinaten van de 
punten waar deze hoeken zijn bepaald, gemeten t.o.v. het kader-assenstelsel, om te 
rekenen naar het frame-assenstelsel 

Tabel 1.1 : De parameters voor de coördinatentransformaties (meting 2 tím 5). 

Voor het bepalen van de vezelrichting t.o.v. het frame-assenstelsel moet hoek a (a in O )  

van de gemeten waarden worden afgetrokken. 

vezeIrichtirqhm = vezelrichting(M4 - a (1 1 

De vergelijkingen voor de coördinatentransformatie zijn als volgt (a in rad). 

(X-AX)coscc + (Y-A Y)sincl 
vergroting 

U =  

- (X-Ax)sina + (Y-Aumstr 
vergroting 

M =  (3) 
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De volgende tabellen bevatten de gecorrigeerde waarden voor de hoek en de coördinaten 
van de punten waar de meting 5x is herhaald. 

Tabel 1.2: Meting 2. X en Y zijn de coördinaten van de punten t.0.v het kaderassenstelsel. 
U en V zijn de coördinaten van deze punten t.0.v het frameassenstelsel. Hoek is 
de hoek tussen de opppervlakkige vezelrichting en het frameassenstelsel. 

Tabel 1.3: Meting 3. X en Y zijn de coördinaten van de punten t.0.v het kaderassenstelsel. 
U en V zijn de coördinaten van deze punten t.0.v het frameassenstelsel. Hoek is 
de hoek tussen de opppervlakkige vezelrichting en het frameassensteisel. 
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Tabel 1.4: Meting 4. X en Y zijn de coördinaten van de punten t.0.v het kaderassenstelsel. 
U en V zijn de coördinaten van deze punten t.0.v het frameassenstelsel. Hoek is 
de hoek tussen de opppervlakkige vezelrichting en het frameassenstelsel. 

Tabel 1.5: Meting 5. X en Y zijn de coördinaten van de punten t.0.v het kaderassenstelsel. 
U en V zijn de coördinaten van deze punten t.0.v het frameassenstelsel. Hoek is 
de hoek tussen de opppervlakkige vezelrichting en het frameassenstelsel. 
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