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Samenvatting 
Drukwonden, ook wel decubitus of doorligwonden genoemd, vormen een groot probleem 
binnen zieken- en verpleeghuizen. Drukwonden kunnen zowel psychisch als lichamelijk zeer 
pijnlijk zijn voor patiënten. Bovendien zijn met de preventie en behandeling van drukwonden 
enorme kosten gemoeid. Preventie en behandeling van drukwonden zijn nog steeds erg 
mûe&jll, omdat er nauwelijks kzicht is b de ricïûstrx:Uïe!e gevolger; van eefi exteiïìe 
nechaniscbe belasting op spier- en huidweefsel. Om k e r k  meer kzicht te hijgen is b h e n  de 
samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Technische Universiteit Eindhoven het 
project “De etiologie van drukwonden” opgezet. In het kader van dit project worden 
dierproeven gedaan en wordt een numeriek model ontwikkeld. Doel van deze stage is het 
ontwikkelen van een 2 dimensionaal model dat met behulp van de dierproeven gevalideerd kan 
worden. Binnen dit model wordt gebruik gemaakt van mengseltheorie om het spierweefsel te 
beschrijven. 
Uit MRI-opnamen zijn de contouren van de m. tibialis anterior, de m. extensor digitorum 
longus en de m. peronaeus bepaald. Binnen deze geometrie zijn de drie spierbundels 
gemodelleerd met 2 componenten mengseltheorie. Tot de vaste component worden het 
vezelnetwerk en de cellen van het spierweefsel gerekend. De tweede component is de 
interstitiële vloeistof. Er wordt aangenomen dat er geen vloeistof uit het weefsel kan stromen, 
zodat alleen herverdeling van vloeistof binnen het weefsel mogelijk is. Verder wordt 
aangenomen dat de spierbundels vast verbonden zijn met het scheen- en kuitbeen en met het 
membrana interossea. De stempel is gemodelleerd door een kracht aan te brengen op 7 
knooppunten en ervoor te zorgen dat deze knooppunten dezelfde verplaatsing hebben. Op 
deze wijze blijft de vorm van de rand behouden, zodat de stempel als het ware exact aansluit 
op het weefsel. 
Uit de simulaties blijkt dat het weefsel aan de rand van de stempel en in een zone die van de 
stempel naar het membrana interossea loopt gecomprimeerd wordt. Verder blijkt er direct 
naast de stempel een gebied te zijn waar de maximale hoofdrek en de maximale afschuifrek 
relatief groot zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat het weefsel dat zich direct naast de stempel 
bevindt “meegetrokken” wordt door het weefsel onder de stempel. Verder blijkt dat er na het 
aanbrengen van de externe belasting twee gebieden met een relatief hoge vloeistofdruk zijn: 

verdwijnt dit effect gedurende de tijd. 
Het gebruikte model kent een drietal beperkingen. Allereerst is de stempel niet realistisch 
gemodelleerd. In werkelijkheid heeft de stempel een afgeronde vorm, terwijl deze in het model 
exact op het weefsel aansluit. Daarnaast is de stempel in dit model als het ware “vastgeplakt” 
aan het weefsel, terwijl deze in werkelijkheid over het oppervlak kan glijden. De beschrijving 
van de geometrie van de stempel en van het contact tussen stempel en weefsel dient verbeterd 
te worden. Ten tweede is het materiaalgedrag niet nauwkeurig bekend. Om een realistisch 
model te maken en de invloed van de drie verschillende spiergroepen te onderzoeken, is het 
noodzakelijk dat de materiaalparameters van de spiergroepen nauwkeuriger bepaald worden en 
het gekozen materiaalmodel geëvalueerd te wordt. Tenslotte is de invloed van de huid niet in 
het model meegenomen. Doordat de huid in de MRI-opnamen niet te onderscheiden is, is deze 
in het model niet meegenomen. Hiervoor dient een andere methode gevonden te worden. 
Het model is nog niet gevalideerd met de dierexperimenten en er is nog niet gekeken naar een 
grootheid die het ontstaan van drukwonden bepaald. 

- - -  ~- -- direct-onder- destempel en-tegen-het membranaintersossea-Daor-herverdeling- van-hct water - - ~ ~ ~ - -_II 
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Symbolenlijst 
a" 
as  
af 
a p  
4" 

- 
C 

C+ 

2" 

na 
P 

V 
n 
9 
Pa 
P" 

Eigenschap a van component a 
Eigenschap a van de vaste component 
Eigenschap a van de vloeistof component 
Eigenschap a van de ionen component 
Geconjugeerde van tensor 4 

Concentratie negatieve ionen 
Concentratie positieve ionen 
Toename van de massa van component a per tijds- en volume-eenheid als gevolg 

uaninteracties ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ 

Diffusietensor 
Young's modulus (Elasticiteitsmodulus) van de vaste stof 
Green Langrange rektensor van de vaste stof 
Deformatietensor van de vaste stof 
Fixed charge density 
Eenheidstensor 
Permeabiliteitstensor van de vaste stof 
Massa van component a 
Toename van het impulsmoment van component a per tijds- en volume-eenheid als 
gevolg van interacties 
Volumefractie van component a 
Vloeistofdruk 
Toename van de impuls van component a per tijds- en volume-eenheid als gevolg 
van interacties 
Volumekrachten op component a 
Universele gasconstante 
Tijd 
Temperatuur 
VerplaatsingiGt.deaste stof component 
Snelheid van component a 
Mengselvolume 
Volume van compoment a 
Rekenergiedichtheid van het mengsel 
Plaatsvector van component a 

~~ ~~ ~~ ~ _ _ I  -~ ~~ _I_I___ 
~~~~ 

Osmotische coëfficiënt 
Dwarscontrac tiecoëfficiënt 
Osmotisch drukverschil 
Schijnbare ionendichtheid in het mengsel 
Intrinsieke dichtheid van component a 
Schijnbare dichtheid van component a 
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Partiële Cauchy spanning van component a 
Effectieve spanningstensor van de vaste stof 
Cauchy spanning in het mengsel 
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Inleiding 
Deze stage is uitgevoerd in het kader van het project “De etiologie van drukwonden”. 
Drukwonden, ook wel decubitus of doorligwonden, zijn degeneraties van huid- en 
onderliggend spierweefsel ten gevolge van een langdurige, stationaire, globale mechanische 
belasting van de huid. Om een meer fundamenteel inzicht te krijgen in de mechanismen die het 
ontstaan van drukwonden bepalen, is dit project b h e n  de saaeîìweïkiïïg trissen de 
Universiteit Maastricht en de Tecknische Universiteit Ehûhoveii opgezet. Doel van het project 
is het vinden van een verband tussen de externe mechanische belasting van zachte weefsels en 
de schade die hierdoor in deze weefsels ontstaat. 
Drukwonden vormen een groot probleem. Volgens schattingen ontstaan drukwonden bij 10% 
van de patiënten in ziekenhuizen en bij 15% van de patiënten in verpleeghuizen. Exacte cijfers 
zijn echter niet voorhanden, omdat patiënten slechts in uitzonderlijke gevallen geregistreerd 
worden. In de meeste gevallen vormen drukwonden “slechts” een complicatie tijdens de 
behandeling van een andere aandoening. Drukwonden kunnen echter zowel psychisch als 
lichamelijk erg belastend zijn voor de patiënt die erdoor getroffen wordt. [muiters, 19971 
Daarnaast zijn met het voorkomen en de behandeling van deze wonden enorme kosten 
gemoeid, geschat wordt tussen de 800 mdjoen en 1.4 miljard gulden op jaarbasis in Nederland. 
[Haalboom, 19901 
Preventie en behandeling van drukwonden zijn, door het gebrek aan fundamentele kennis van 
het ontstaan ervan, nog steeds erg lastig. De beperking van de bestaande kennis is dat er geen 
inzicht is in de gevolgen op microschaal in het weefsel van een externe mechanische belasting. 
Daarom kunnen de bestaande modellen geen rekening houden met verschillen tussen 
individuele patiënten. De meeste preventie- en behandelmethoden zijn daarom gebaseerd op 
het voorkomen van langdurige mechanische belasting van de huid. Van deze factor is duidelijk 
dat deze een grote invloed heeft op het ontstaan van drukwonden. 

5 - ,  2-, 3-,44asen modellen 

Interstitium Bloed- en lymfevaten --- *1 r-dz--- 
figuur O. I :  Mogelijkheden tot het ontstaan van schade 

In eerste instantie wordt er binnen het project “De etiologie van drukwonden” gekeken naar de 
“vertaling” van de globale mechanische belasting die extern op de huid wordt aangebracht, 
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naar de regionale mechanische en chemische belastingen op het weefsel. Deze regionale 
belasting op cellen, op het interstitium en op de bloed- en lymfevaten. In vivo zijn zijn de 
cellen, het interstitium en de bloed- en lymfevaten zowel anatomisch -direct contact- als 
fysiologisch -uitwisseling van chemische verbindingen- onderling verbonden. 
Verondersteld wordt dat de regionale belastingen, indien een nader te bepalen criterium 
overschreden wordt, schade aan het weefsel kunnen veroorzaken. In het project worden de 
resultaten van dierexyerimenten vergeleken met numerieke modellen, om op die manier dit 
criterium te bepalen. 
Voor het maken van de vertaalslag tussen de globale mechanische belasting en de regionale 
chemische en mechanische belastingen wordt gebruik gemaakt van meer-fasen eindige 
elementen modellen, die gevalideerd worden door middel van de dierexperimenten. Bij deze 
dierexperimenten, die in hoofdstuk 2 nader toegelicht zullen worden, wordt op de tibialis 
anterior spier van een rat een mechanische belasting opgelegd. Tijdens het experiment wordt 
op een vastgestelde plaats in de spier de druk gemeten. Na afloop ervan wordt de 
microstructurele schade in het weefsel bepaald. 
Het doel van deze stage is het maken van een eindige elementen model met een realistische 
geometrie van de m. tibialis anterior van een rat. In dit model wordt gebruik gemaakt van 
mengseltheorie en vlakke rek elementen. De resultaten van de simulaties met dit model moeten 
zodanig zijn, dat het model gevalideerd kan worden met de drukmetingen van de 
dierexperimenten. 
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1 Mengseltheorie 

1. 1 Inleiding 
In het algemeen kunnen veel biologische weefsels beschouwd worden als een netwerk van 
elastine- en collageenvezels, omgeven door een interstitiële vloeistof. Naast het vezelnetwerk 
en de interstitiële vloeistof, met daarin de proteoglycanen en de ionen, bevat biologisch weefsel 
in het algemeen ook bloed- en lymfevaten en cellen. De invloed van de cellen op het 
mechanisch gedrag van het weefsel wordt in dit geval meegenomen in de vaste stof 
component. De invloed van de bloed- en lymfevaten wordt verwaarloosd. 
In dit hoofdstuk wordt een mechanisch model voor een mengsel van 3 componenten afgeleid, 
waarmee het spierweefsel beschreven kan worden. De eerste component wordt “vaste stof’ (s) 
genoemd en bestaat uit het elastine- en collageenvezelnetwerk, de proteoglycanen en het 
gebonden water. De tweede component (f> is het ongebonden water, de belangrijkste 
component van de interstitiële vloeistof. De derde component (p) is opgebouwd uit de 
positieve en negatieve ionen die opgelost zijn in de vloeistofcomponent. 
De interstitiële vloeistof bevat naast ionen ook proteoglycanen. Deze proteoglycanen zijn 
opgebouwd uit negatief geladen glycosaminoglycanen, die onderling verbonden zijn door een 
lineair eiwit. Ook onderling zijn de proteoglycanen met elkaar verbonden. Door hun lange, 
vertakte structuur en de ondelinge verbindingen ligt het netwerk van proteoglycanen vast in het 
vezelnetwerk. Hierdoor is er sprake van een negatieve lading die verbonden is met het 
vezelnetwerk, de fixed charge density &i). Doordat er zowel een gebonden lading (fed) als een 
vrij bewegende lading (ionen-fase) aanwezig zijn, kunnen er osmotische effecten optreden. 
Deze worden veroorzaakt door een eventuele inhomogene verdeling van de ionen. 
Indien de osmotische efecten in een 3 fasen-model verwaarloosd worden onstaat een 2 fasen- 
model. Hierin spelen slechts de vaste stof component (s) en de vloeistof component (f> een rol. 

1.2 2- en 3-fasen mengseltheorie 
Het volgende mechanische model voor biologische weefsels is gebaseerd op [Snijders, 19941 
en [ B m d ë e T i l - í 9 9 6 r p p  
In elk infinitesimaal klein volume binnen het mengsel is in werkelijkheid slechts één component 
a aanwezig. In de mengseltheorie wordt er vanuit gegaan dat in ieder punt elke component 
aanwezig is, terwij! elke component toch zijn eigen beweging uitvoert. 
Omdat het mengsel beschouwd wordt als een superpositie van 3 continua, kunnen voor elke 
component behoudswetten worden afgeleid. Deze zijn gelijk aan de behoudswetten voor een 
enkel continuüm, aangevuld met termen voor massa-, impuls- en impulsmoment-interactie 
tussen de componenten. Deze interactietermen worden telkens met Û aangeduid, waarin a de 
betreffende grootheid is. De behoudswetten voor het gehele mengsel worden bepaald door 
superpositie van de behoudswetten van de afzonderlijke componenten. 
De wet voor massabehoud per component wordt dan: 

- ~ ~ - ~ ~ ~ p _ ~ =  - ~ _ _ _ _ ~ _  ~~ 

dP” Aa (1.1) -+ v .  (pava) = c 
d t  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - 
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Hierin zijn v'" de snelheid en ?"de massatoename per eenheid van tijd en volume door 
uitwisseling met ander componenten, bijvoorbeeld fase overgangen of chemische reacties. De 
schijnbare dichtheid pCc wordt bepaald door de volumefractie n" van component a maal de 
werkelijke dichtheid pr van die component: 

De wet van impulsbehoud per component iuidt: 

+ v'" . Vv'" = V .  (a a ) c  + p"4" + 5" 
(1.3) a t  1 -  

Hierin is 0" de Cauchy spanningstensor voor component a. Verder beschrijven 4" de 

volumekrachten die op component a werken en Pade  volumekrachten die andere 
componenten op a uitoefenen. 
Tenslotte luidt de wet van behoud van impulsmoment per component: 

A 

C 
(1.4) 3 =o" -(cy) 

Hierin is - ha de toename van het impulsmoment van component a per eenheid van tijd en 
volume door interactie met ander componenten. 

Naast behoudswetten zijn voor de beschrijving van het biologische weefsel ook constitutieve 
relaties nodig. Allereerst worden ter vereenvoudiging de volgende constitutieve aannamen 
gedaan: 

Elke component is intrinsiek incompressibel, zodat de werkelijke dichtheid van elke 
component constant is. 
Er treedt geen uitwisseling van massa en impulsmoment tussen de componenten op. 
De vaste stof wordt elastisch verondersteld. De partiële spanning in de vaste stof wordt 
bepaald door: 

Hierin zijn p de vloeistofdruk en 0 e de effectieve Cauchy spanning in de vaste stof. 0 e is 

gedefineerd als: 

(1.5) - o S = g e - p l  

Met hierin de deformatietensor van de vaste stof E ,  de Green Lagrange rektensor E en de 
rekenergiedichtheid van het mengsel W. 
De partiële spanning in de barotrope vloeistof wordt verondersteld slechts afhankelijk van 
de druk te zijn: 
(1.7) - o f  = - n f p l  
En met behulp van de veronderstelling dat de volumefractie van de ionen verwaarloosbaar 
klein is (d-O), geldt voor de ionencomponent: 
(1.8) - o* = - n " p l - Q  

1 Mengseltheorie 9 
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e Voor de interactie tussen de vaste stof en de vloeistof wordt een beperkte vorm van de wet 
van Darcy aangenomen: 

(1.9) 
In deze relatie is K de permeabiliteitstensor van de vaste stof en is het osmotisch 
drukverschil n gedefinieerd door: 

e Voor de interactie tussen de vloeistof- en de ionen-component wordt de wet van Fick 
aangenomen. Deze luidt: 

Met hierin de diffusietensor 0, de snelheid van de ionen G p  en de vloeistof Ff en de 
ionendichtheid in de vloeistof p , die gedefinieerd is als: 

4 

nf ( ~ f  - cS)  = -K*v( p - X) 

(1.10) n=@RT(2c -+fcd )  

.... 
(1.1 1) p p(,p - cf ) = -D. - v p  

P mp 
vf nf 

(1.12) +-=E 

Tenslotte wordt voor de beschrijving van biologische weefsels met de mengseltheorie nog een 
aantal extra veronderstellingen gedaan: 

Traagheidseffecten zijn verwaarloosbaar klein, zodat: 

De volumekrachten zijn eveneens verwaarloosbaar klein: 

De volumefractie van de ionen is verwaarloosbaar klein ten opzichte van de vaste stof en de 
vloeistof. Dit betekent dat: 
(1.15) 

(1.14) qa =o .  

ns + n f  + n P  = n s  +nf = i .  

Uit massabehoud voor component a volgt met behulp van incompressibiliteit en C" = O : 
d na 
d t  

(1.16) -i v.  (na?") = O 
~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ ~ 

Sommatie van alle componenten geeft voor het gehele mengsel: 
(1.17) v.?' +v.{nf(Gf -?')}=O 
De vergelijking voor impulsbehoud per component wordt met behulp van (1.13), (1.14) en 
behoud van impulsmoment: 

En voor het totale mengsel: 

Indien de constitutieve vergelijkingen (1.5), (1.7) en (1.8) in bovenstaand verband worden 
ingevuld, volgt hieruit voor het gehele mengsel een direct verband tussen de effectieve 
spanning in de vaste stof en de vloeistofdruk: 

(1.18) V.ga+$" = ö  
4 .... 

(1.19) V * g s + V * g f  + V - O p p = V * O = O  - - 

(1.20) V - 0 ,  - v p  = o  

1 Mengseltheorie io  
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Substitutie van de vergelijking voor vaste stof - vloeistof interactie (1.9) in de wet voor 
massabehoud voor het hele mengsel (1.17) geeft met behulp van (1.15): 
(1.21) v . 7  - V . [ K . V ( p - n ) ] = O  
Substitutie van de vloeistof - ionen interactie (1.11) in de wet van behoud van massa voor de 
ionen (1.16) geeft: 

\” 
(1.22) -+ a PP .si. (ppcf)  = U. f n .  U,) 

a t  

Als tenslotte van de schijnbare ionendichtheid p p  wordt overgegaan op de ionendichtheid in de 
vloeistof i? en gebruik gemaakt wordt van massabehoud van de vloeistofcomponent, wordt dit: 

Als primaire onbekenden wordt bij een 3 componenten beschrijving van het weefsel gekozen 
voor: 

de verplaatsing van de vaste stof M 
de vloeistofdruk p 

0 de ionendichtheid in de vloeistof P 
Deze kunnen bepaald worden uit het onderstaande stelsel vergelijkingen: 
(1.24) 9.0, - v p = Ö  

( 1.25) 

(1.26) (;)+ 
Gs - v {E. U( p - n)} = O 

1 
.(Vf - C’) = 7 9  - { B .  (vp)} 

n 

Als de ionencomponent enf& en daarmee de osmotische effecten, verwaarloosd worden en er 
daarom gekozen wordt voor een 2 componenten benadering van het weefsel, zijn de primaire 
onbekenden: 
o de verplaatsing van de vaste stof U 
0 de vloeistofdruk p 

~~ ~~~ ~ ~ D e a e - k u n n e n d a n _ ~ ~ ~ l d ~ ~ r ~ e n _ u i t :  ~~ ~~~ ~~ ~ _ ~ 
- ~ ~~~ ~ ~ ~~~ = ~- ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - 

(1.27) v . g , - v p = Ö  

1.3 I D  testprobleem 
Ter toelichting van de 2- en 3-fasen mengseltheorie is het 1 dimensionale probleem uit figuur 
1.2 zowel analytisch als numeriek doorgerekend. De numerieke bereking is gedaan met het 
eindige elementen pakket DIANA, waarin door Snijders de meerfasen mengseltheorie 
geïmplementeerd is. [Snijders, 19941 

1 Mengseltheorie 11 
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p2=po C* I 
blokje weefsel 

poreus filter 

vloeistof I p1=0 C* 

figuur 1.2: 1D testprobleem 
I 

Een blokje biologisch weefsel is zo ingesloten dat er alleen beweging in de z-richting kan 
plaatsvinden. De afmetingen van het blokje zijn breedtexhoogtexdikte = 0 . 5 ~ 0 . 1 ~ 1  .O [cm]. 
Aan de onderzijde ervan (z=O) bevindt zich een poreus filter, waarvan de permeabiliteit K veel 
groter is dan van het blokje. Het filter laat wel vloeistof en ionen door, maar houdt de vaste 
stof tegen. Aan de bovenzijde van het blokje (z>O.l) en aan de onderzijde (ze0) van het filter 
bevindt zich een oneindige hoeveelheid vloeistof met opgeloste ionen. De concentraties 
positieve en negatieve ionen in deze vloeistof zijn beide gelijk aan c*. 
De vloeistof aan de onderzijde buiten het blokje heeft een te verwaarlozen vloeistofdruk p p 0 ,  
op de bovenzijde wordt op t=O een vloeistofdruk p~=po aangebracht. 

Voor dit 1 dimensionale probleem wordt het stelsel vergelijkingen voor stationair evenwicht 
van het mengsel gegeven door: 

-0  (1.29) - - - - d 0 e . z  d P 
d z  d z  

(i.31) (p”)+-(vf -v+--[D[-)] 1 d d p  
d z  nf d z  d z  

Als beginvoorwaarde geldt dat het blokje in Donnan evenwicht is: 
\ 

(1.32) cf =* ( 4  f c d  + fcd2 + 4 C * 2 )  

(1.33) c- =$(-fed + J f c d 2 + 4 C * 2 )  

(1.34) n = q % T ( d m -  2c*) = p 

Als er kleine vervormingen optreden wordt het probleem geometrisch lineair. K enfcd worden 
dan onafhankelijk van de vervorming verondersteld. 
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Indien dit wordt gesubstitueerd in (1.30), volgt hieruit een lineair verband tussen de druk p in 
het weefsel en de coördinaat z. De randvoorwaarden voor de druk luiden: 
(1.35) p ( z = O ) = ~  
(1.36) p(z=O.l)=p,+X 
Hiermee wordt de druk in het weefsel bepaald door: 
(1.37) p ( z ) = l O p , z + ~  

Het sübsiitüeren van vergelijking (1 37) in (I .29) geeft een eveneens h a k  verband tussen de 
effectieve spanning in de vaste stof oc en de coördinaat z. 
Naast (1.29) geldt als randvoorwaarde voor oe: 
( 1.38) oe,= (z = 0.1) = X 

En daarmee wordt de effectieve spanning in de vaste stof gelijk aan: 
(1.39) = 1Op,Z + (X - po) 

Voor lineair elastisch gedrag van de vaste stof geldt: 
d u  

(1.40) = H - 
d z  

Met hierin: 
E(l- V) 

(1.41) H = 
(1 + v>(l- 2v) 

De randvoorwaarde voor de verplaatsing luidt: 
(1.42) u(z = O) = O 
Waarmee de verplaatsing van de bovenzijde van het proefstukje gelijk wordt aan: 
(1.43) u(z)=-z 5Po 2 +- -POz 

H H 

De uitkomsten van voorgaande analyse zijn vergeleken met de numerieke reultaten van 
DIANA. In DIANA is een overeenkomstige geometrie gemodelleerd. Deze is opgebouwd uit 5 
boven elkaar liggende 8-knoops vlakke rek elementen zoals is weergegeven in figuur 1.3. 

figuur 1.3: mesh voor 1 0  testprobleem 
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E 
[N/m2] 

50 

Er is in eerste instantie gekozen voor de volgende, niet op de werkelijkheid gebaseerde 

V K nf D f c d  ( l )  f c d  (') @RT 
[-I [m4/Ns] [-I [m"/s] [kmoVm3] [kmoUm3] [ J h o l ]  
O 0.5~10-~ 0.85 1.0~10-~ O 1 .995~10~ 

DP, d w ~ ~ r s c ^ n t r ~ c t ~ ~ c o ë ~ ~ ~ ë ~ t  is gelijk aan Y=@ gekozen. Dit betekent dat geen spômnhgen h 
de x-richting zullen zijra ten gevolge van de opgelegde verplaatsing in die richting aan de rand, 
zodat er inderdaad sprake is van een 1 dimensionaal probleem. 
Om de invloed van de osmotische effecten en daarmee het verschil tussen een 2- en 3 
componenten model te bepalen, is de simulatie twee maal uitgevoerd: 

1. f c d = O ,  zodat osmotische effecten geen rol spelen en er sprake is van een twee 

2. fcd=104, zodat osmotische effecten wel een rol spelen en er dus sprake is van een 
componenten mengsel. 

drie componenten mengsel. 

In figuur 1.4 zijn de verplaatsingen in de z-richting (u(z)) als functie van de hoogte van het 
blokje weergegeven voor de verschillende situaties. 

Uit figuur 1.4 blijkt dat de invloed van de fixed charge density, en daarmee van de osmotische 
effecter;, niet verwaarloosbaar is ir, dit voorbeeld. Er is dus een duidelijk verschil tussen een 2- 
en een 3-componenten model. 
Daarnaast is er een verschil van enkele procenten waarneembaar tussen de analytische 
oplossing en die van DIANA. Dit verschil wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat DIANA 
geometrisch niet-lineair rekent, terwijl er bij de analytische oplossing juist van lineariteit is 
uitgegaan. De permeabiliteit van de vaste stof K heeft geen invloed op de evenwichtssituatie, 
maar wel op het tijdstip waarop deze bereikt wordt. K groter betekent een langere tijd tot de 
stationaire toestand bereikt is. 
In figuur 1.5 staat de vloeistofdruk p in het blokje als functie van de hoogte z weergegeven 
voor de verschillende situaties. 
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p [xlO Pa] 

2,50E-01 

2,00E-01 

1,50E-01 

1,OOE-Ol 

5,00E-02 

0,00E+00 ~ ' I 
0,00E+00 2,00E-02 4,00E-02 6,00E-02 8,00E-02 1,OOE-Ol 

~~ 

figuur 1.5: vloeistofdruk p als functie van de hoogte z in de stationaire toestand 

In figuur 1.5 blijkt uit zowel de analytische als de numerieke oplossing, dat de druk in de 
stationaire toestand een lineaire functie van de hoogte van het blokje is. 
Tenslotte is nog te zien dat er bij het 3-componenten mengsel op z=O een druk p ter grootte 
van het osmotisch drukverschil n aanwezig is. 
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2 Numeriek model van de tibialis anterior spier 

2, I Dierexperiment 
Als  onderdeel van het project “Etiologie van drukwonden” worden dierexperimenten 
uitgevoerd (zie figuur 2.1). 

Dierexperiment LT-J Numeriek model 

Numeriek model valideren Uitwendige belasting Regionale belasting 
en inwendige druk meten 

voor schade bepalen 

figuur 2. I :Rol dierexperiment binnen het project 

Bij dit experiment wordt bij een brown Norway rat in de scheenbeenspier (m. tibialis anterior) 
schade opgewekt door het gedurende langere tijd aanbrengen van een uitwendige kracht. De 
belasting wordt gedurende enkele uren (2 ,  4 of 6 uur) gelijk gehouden, waarna deze wordt 
weggehaald en de plaats en de relatieve hoeveelheid beschadigd weefsel bepaald kunnen 
worden. Tijdens het experiment worden de vloeistofdruk (op één plaats) en de uitwendige 
kracht gemeten. Deze kunnen gebruikt worden om het numerieke model te valideren. 
Met het numerieke model kunnen interne belastingen op het weefsel worden afgeleid. Door het 
combineren van gegevens van de plaats en hoeveelheid beschadigd weefsel en uitkomsten van 
de numerieke simulaties, kan op den duur een grootheid bepaald worden die een criterium voor 
het wel of niet onstaan van drukwonden is. 

Tijdënshëf ëxpërwent wördt-de-rat-öriber-narcöse-gebracht e n  wordt de-ächterpöö t=bj-dëkriie--- - ~~ 

- -  - ~ - - ~  

en de enkel ingeklemd, waardoor er op die plaatsen geen translatie en rotatie mogelijk is. 
Vervolgens wordt er een voorgeschreven druk (respectievelijk 3, 8 of 15 kPa) op een deel van 
de huid aangebracht door middel van een stempel met een diameter van d=3 mm op circa 1/3 
van de ingeklemde pootlengte vanaf het kniegewricht. De stempel is zo geplaatst dat deze 
zoveel mogelijk loodrecht op de huid staat en de m. tibialis anterior tegen het scheenbeen 
duwt. Hierbij maakt de stempel een hoek van circa 30” met de horizontaal. 

2 Numeriek vlakke rek model 16 
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Gegeven is de 

Een mengselmodel met vlakke rek van de tibialis anterior spier van de rat 

onderstaande dwarsdoorsnede van de linker achterpoot van de rat. 

EDL TA 

~ tibia 

PER E, membrana onterossea 

fibula 

A 

f 

figuur 2.3: Spiergroepen in de linker achterpoot van de rat, [Amstrong, 19841 

De spierbundel waarop tijdens de dierexperimenten de belasting wordt aangebracht, is de 
voorste scheenbeenspier (m. tibialis anterior, TA). Deze wordt aan één zijde omgeven door de 
huid. Verder is de m. tibialis anterior verbonden met een stijf vlies dat tussen het scheenbeen 
(tibia) en het kuitbeen (fibula) ligt, het membrana interossea. Bovendien is de m. tibialis 
anterior verbonden met die beide botten. Tenslotte ligt de m. tibialis anterior tegen de m. 
extensor digitorum longus (EDL), een zeer dunne spierbundel die nauw verbonden is met de 
m. tibialis anterior, en tegen de m. peronaeus (PER). 
De drie spiergroepen zijn omhuld door een membraan, waarvan aangenomen wordt dat het een 
lage permeabiliteit voor water heeft. 
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2.3 Bepaling van de conïour 
Voor het maken van een realistisch 2 dimensionaal eindige elementen model is allereerst een 
realistische contour van het te beschrijven oppervlak nodig. Er is gekozen om alleen de m. 
tibialis anterior, de spier die in het dierexperiment belast wordt, met zijn directe omgeving te 
modelleren. Meer spiergroepen meenemen zou veel extra (reken)tijd kosten, bij minder 
groepen zouden de randvoorwaarden slecht te definiëren zijn. 
Voor het opstellen van een realistisch ekdige e!emnten ~ ~ d e l  ~ Q C ~ P I ?  de cmtouren van de ma 
tibialis anterior, de EDL, de PER, alsmede de plaats van het scheen- en kuitbeen nader bepaald 
worden. Uit [Bogaerds, 19971 blijkt dat dit betrekkelijk eenvoudig te doen is door een MRI- 
opname van de poot in te lezen in MATLAB. Met behulp van een subroutine die Bogaerds 
voor dit computerpakket geschreven heeft, kunnen punten op de contour van de betreffende 
spiergroepen bepaald worden. Vervolgens bestaat er de keuze om MATLAB met behulp van 
de kleinste kwadratenmethode polynomen te laten bepalen die de contouren beschrijven, of een 
pre-processor als IDEAS splines te laten bepalen die ditzelfde doen. Er is gekozen voor de 
laatste optie, omdat dat de enige mogelijkheid is om polynomen ter beschrijving van de 
contour van het oppervlak in IDEAS te gebruiken. 
Voor het bepalen van de contour is de dwarsdoorsnede gebruikt die in de langsdoorsnede in 
figuur 2.4 is aangegeven met 11. Dit is bij benadering de plaats waar de externe belasting 
aangebracht wordt bij het experiment. In deze figuur zijn aan de linkerzijde het enkelgewricht 
en aan de rechterzijde het kniegewricht herkenbaar. 

- -  

I I I 1 I I I I I 

-5t, 1 I I I I I I I I 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
mm 

figuur 2.4: MRI-opname van de rattenpoot, langsdoorsnede 

~~ 

2 Numeriek vlakke rek-model 18 



t@ Een mennselmodel met vlakke rek van de tibialis anterior snier van de rat 

De gebruikte MRI-opname is weergegeven in figuur 2.5. In deze figuur zijn ook de curven 
weergegeven. Het gebied aan de linkerzijde is de m. tibialis anterior, het middelste is de EDL, 
het gebied aan de rechterzijde de PER. Tevens zijn de tibia (linksboven de m. tibialis anterior) 
en de fibula (rechtsboven de PER) herkenbaar. Bij deze figuur wordt nog opgemerkt dat er 
linksonder in de figuur een discontinuïteit in de omhullende curve zichtbaar is. Deze is later 
gecorrigeerd door de coördinaten van het eindpunt van de curve te verbeteren. 

figuur 2.5: MRI-opname rattenpoot, dwarsdoorsne 

2.4 Elementen 

5 met curven 

De mesh is gemaakt met behulp van het computerpakket IDEAS. Met dit programma is van de 
gedefinieerde curven een drietal oppervlakken gemaakt: de m. tibialis anterior, de m. extensor 
digitorum longus en de m. peronaeus. Deze zijn vervolgens afzonderlijk verdeeld in 
elementen. De elementen in m. tibialis anterior zijn kleiner dan die in de andere twee gebieden. 
Dit is gedaan omdat op de m. tibialis anterior tijdens de dierexperimenten de externe belasting 
aangebracht wordt, hierin de drukmeting plaatsvindt en de m. tibialis anterior na afloop 
uitgenomen wordt, waarna de schade in deze spier bepaald wordt. 
Er is gekozen voor 182 vlakke rek elementen. Dit betekent dat de rek loodrecht op het vlak 
dat beschouwd wordt gelijk aan €,=O gesteld wordt. Op deze wijze kan op nauwkeurige wijze 
een 2 dimensionaal model van een 3 dimensionaal probleem gemaakt worden. Door voor deze 

- -'oenadeTing te -kiezen,-worden-ertwee -fouten-ge-ïiiirodaceerd. DikbetTeft de -derde=d-hmie-van ~- - 

zowel het weefsel als de stempel. Beide worden in een vlakke rek-model oneindig lang in de 
derde dimensie verondersteld. 
Binnen de elementen wordt gewerkt met 2 fasen mengselmodellen. De eerste fase is de vaste 
matrix, de tweede het water. De invloed van de ionen enfcd, waarmee in een 3 fasen-model de 
osmotische effecten beschouwd worden, zijn in dit model weggelaten. De reden hiervan is dat 
in actief spierweefsel, in tegenstehg tot in kraakbeen, de extracellulaire ionenconcentraties in 
de tijd fluctueren. Het opleggen van een constante ionenconcentratie in het model is dus ver 
bezijden de realiteit. Daarnaast is in spierweefsel de fmed charge density fcd erg laag. 
Bovendien gaat de interesse uit naar deformaties en vloeistofdrukken als gevolg van een 
externe belasting en niet naar ionenconcentraties. 

~ 
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2.5 Randvoorwaarden 
Zowel de beide botten als het membrana interossea hebben een grote stijfheid ten opzichte van 
de overige weefsels. Hierdoor zullen de vervormingen van deze botten en het membraan zeer 
klein zijn ten opzichte van die van de zachte weefsels. Bovendien is het spierweefsel zodanig 
met het bot en het membraan verbonden dat het niet kan “glijden’y. Daarom wordt gesteld dat 
de bijbehorende rand van het totale beschouwde oppervlak niet zal transleren of roteren. Dit is 
weergegeverì in figuur 2.6 dwr  pijlen met een drisdcbbele punt. 
Omdat de spiergroepen omhuld zijn door een membraan a e t  een lage permeabiliteit voor 
water, is er in dit model vanuit gegaan dat er geen vloeistoftransport plaatsvindt tussen de 
beschouwde spiergroepen en de omgeving. Dit betekent dat de buitenrand ondoorlaatbaar voor 
vloeistof is gemaakt. Het enige watertransport dat mogelijk is, is herverdeling van het 
aanwezige water binnen het spierweefsel. 
De stempel is gemodelleerd door op een aantal knooppunten een kracht aan te brengen die 
loodrecht op het oppervlak staat. Deze knooppunten zijn door middel van een “tying” 
verbonden, zodat ze allemaal dezelfde verplaatsing krijgen. Hierdoor blijft de vorm van de rand 
behouden. In werkelijkheid heeft de punt van de stempel een enigszins afgeronde vorm, maar 
daarmee is in dit model, in verband met de eenvoud, nog geen rekening gehouden. De manier 
waarop de stempel nu gemodelleerd is, betekent, omdat er een vlakke rek-model gebruikt 
wordt, dat er sprake zou zijn van een oneindig lange stempel. De aangebrachte kracht, die in 4 
tijdstappen van 1 seconde wordt aangebracht, is in figuur 2.6 weergegeven door pijlen met een 
enkele punt. 

I 
figuur 2.6: 2 0  elementenverdeling en randvoorwaarden 
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E [N/m2] v [-I K [m4/Ns] 
1 o6 0.1 2 ~ 1 0 - l ~  

2.6 Materiaalparameters 
Er is gekozen om de volgende materiaalparameters voor de drie verschillende spiergroepen te 
gebruiken. De waarden voor V ,  K en d zijn gebaseerd op [Bosboom, 19961. De waarde van E 
is gebaseerd op de stijfheden van elastine- en collageenvezels. 

d [ - ]  
0.4 

Het juist toepassen van materiaalparameters voor verschillende weefsels heeft grote invloed op 
de uitkomsten van de analyse. In dit geval is er echter een onzekerheid in de bekende waarden. 
Daarnaast is er (nog) geen uitspraak te doen over de verschillen tussen de weefsels. Daarom 
hebben de drie spiergroepen in dit model dezelfde materiaal eigenschappen. 
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3 Resultaten en discussie van de numerieke analyse 

3. I hleiding 
Met het eindige elementen model dat in het voorgaande hoofdstuk beschreven is, is een aantal 
numerieke simulaties uitgevoerd. Eerst is gekeken naar de verplaatsing van de stempel en de 
rekken die in het weefsel optreden. Vervolgens is gekeken hoe de vloeistofdruk zich in tijd en 
plaats ontwikkelt. Tenslotte volgt een korte beschouwing over de invloed van de Young’s 
modulus (Elasticiteitsmodulus) van de vaste stof op de deformaties. 
Opgemerkt wordt dat de verplaatsingen van de stempel en de deformaties van het weefsel niet 
op schaal zijn weergegeven. 

3.2 Verplaatsingen en rekken 
In figuur 3.1 is de verplaatsing van de stempel als functie van de tijd te zien. Er is duidelijk 
sprake van tijdsafhankelijk gedrag. Op t=104 [SI is de stationaire toestand vrijwel geheel 
bereikt. 

D 
i 
p g . o o B - 0 3  

1 
a 

e 
m 
e 
n 
t 

C 

I 

, i 
4 0 0 0 . 0  % G O O .  o 1 I O O O . D  1 . 0  

TliS 

figuur 3.1: Verplaatsing [mm] van de stempel vs. tijd [s] 

~~ 
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In figuur 3.2 is voor de stationaire toestand op t=104 [SI de minimale hoofdrek als functie van 
de plaats weergegeven. De minimale hoofdrek is een maat voor de compressie van het weefsel. 
Te zien is dat deze met name op de rand van de stempel groot is. Verder loopt er, zoals 
verwacht wordt, een zone met een lage minimale hoofdrek van de randen van de stempel naar 
de tegenoverliggende zijde (membrana interossea). 

0.00 

-0.008 

-0.009 

figuur 3.2: Minimale hoofdrek op t=104 [s] 

Om een juist beeld te krijgen van de elementen die groter geworden zijn, is in figuur 3.3 de 
maximale hoofdrek als functie van de plaats voor t=500 [SI weergegeven. Hieruit blijkt dat de 
maximale hoofdrek naast de randen van de stempel het grootst is. Op deze plaats wordt het 
weefsel, dat vrij kan bewegen, “meegetrokken” door het weefsel onder de stempel Dit effect 

het weefsel, maar vermindert gedurende de tijd die nodig is voor het bereiken van de 
stationaire toestand. Dit blijkt uit figuur 3.4 waarin de maximale hoofdrek als functie van de 
tijd is weergegeven voor knooppunt 16, dat in figuur 3.3 is aangegeven met de pijl. 

ge- ----t 2Em k t  bJ- 6C >>  . 
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Fi i 

0.004 

0.0005 

0.00 

I I 
figuur 3.3: Maximale hoofdrek op t=500 [.Y] 

figuur 3.4: Maximale hoofdrek vs. tijd [.Y] voor node i 6 
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Tenslotte is in figuur 3.5 een overzicht van de afschuifrek  EI^ ten opzichte van de 
hoofdrekrichtingen in de stationaire toestand te zien. Verwacht wordt dat er, mede door de 
vorm, een maximum in de afschuifrek op zal treden aan de rand van de stempel. Uit figuur 3.5 
blijkt dat dit inderdaad het geval is. 

0.008 

0.001 

0:oo 

U 

figuur 3.5: Afschuifrek op t=104 [s] 

3.3 Vloeistofdruk 
In de onderstaande figuren 3.6 tot en met 3.8 staat telkens de druk als functie van de plaats 
weergegeven voor respectievelijk t=10 [s], %lo0 [s] en %lo4 [SI. Hieruit blijkt duidelijk dat er 
in eerste instantie een grote vloeistofdruk is onder de stempel en tegen het membrana 

. interossea. In de loop van de tijd verdwijnt dit door de herverdeling van.water binnen het 
weefsel, totdat er uiteindelijk een uniforme druk heerst in het weefsel in de stationaire toestand. 
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8.00 

-1 .o0 

-2.00 

U 

figuur 3.6: Vloeistofdruk [mPa] op t=lO [s] 

8.00 

-1 .o0 

-2.00 

figuur 3.7: Vloeistofdruk [mPa] op t= 1 00 [SI 
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8.00 - 

-1.00 

-2.00 
-- 

I I 
figuur 3.8: Vloeistofdruk [mPa] op t=104 [s] 

3.4 Invloed van de Young's modulus van de vaste stof 
Uit figuur 3.1 blijkt dat de verplaatsing van de stempel bij de gegeven parameters nauwelijks 
zichtbaar zou zijn, terwijl dat in de werkelijkheid wel mogelijk is. Dit kan veroorzaakt worden 
doordat er in werkelijkheid wel uitstroom van vloeistof plaatsvindt, waardoor de verplaatsing 
van de stempel groter zou zijn. 
Een andere mogelijkheid is dat de Young's modulus (Elasticiteitsmodulus) van de vaste stof in 
het beschouwde model te groot gekozen is. De waarde van E is gebaseerd op de stijfheid van 
elastine- en collageenvezels in de lengterichting, terwijl de externe belasting dwars op deze 
richting wordt aangebracht. 

geanalyseerd met E=105 [N/m2] in plaats van E= lo6 [N/m2]. In figuur 3.9 is de verplaatsing 
van de stempel als functie van de tijd weergegeven. Deze blijkt in de stationaire toestand bij 
een stijfheid die een factor 10 lager is, ongeveer een factor 10 groter te zijn. 

CkrndmPVmu k Y u t n q f n m M  ZTStpT"rrFpp.mp~% probleem nogmaals 

~~ 
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De lagere stijfheid van de vaste stof component heeft nauwelijks invloed op de verdeling van 
de vloeistofdruk. Wel wordt opgemerkt dat het langer duurt tot de stationaire toestand bereikt 
is. Dit laatste wordt verklaart doordat voor de karakteristieke tijd van het probleem geldt: 

Hierin zijn L de karakteristieke grootte van de mesh, K de permeabiliteitstensor en E de 
elasticiteitsmodulus van de vaste stof. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
Er is gekozen om het biologische spierweefsel te beschrijven met behulp van mengseltheorie. 
Deze theorie is beschreven in hoofdstuk 1. Uit het testprobleem van paragraaf 1.2 blijkt, dat 
het numerieke model bij een 1 dimensionaal probleem met kleine vervormingen vrijwel 
dezelfde uitkomsten geeft als een lineaire analyse van dit probleem. Tevens blijkt er een 
duidelijk verschil te bestaan tussen een model met 2 en een met 3 componenten. 
In hoofdstuk 2 is beschreven hoe het eindige elementen model van de m. tibialis anterior, de m. 
extensor digitorum longus en de m. peronaeus is opgebouwd. In de elementenverdeling wordt 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen deze drie spiergroepen, maar zij hebben in dit model 
dezelfde materiaalparameters, omdat hiervoor geen nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn. 
Verder is de vorm van de stempel nog niet realistisch gemodelleerd. 
Uit de simulaties die met dit model zijn uitgevoerd blijkt dat het weefsel ten gevolge van de 
belasting met de stempel op bepaalde plaatsen gecomprimeerd wordt. Dit effect is het grootst 
aan de rand van de stempel en in een zone vanaf de stempel naar het membrana interossea. 
Verder lijkt het weefsel dat zich direct naast de rand van de stempel bevindt meegetrokken te 
worden door het weefsel onder de stempel. Het weefsel naast de rand heeft een maximale 
hoofdrek die relatief groot is. Dit effect, dat versterkt wordt door de wijze waarop het contact 
tussen de stempel en het weefsel gemodelleerd wordt, blijkt gedurende de tijd gedeeltelijk te 
verdwijnen. In dit gebied blijkt de maximale afschuifrek ook het grootst te zijn. 
De vloeistofdruk is direct na het aanbrengen van de externe belasting relatief groot in de zone 
van de de stempel naar het membrana interossea.. Door herverdeling van de vloeistof binnen 
het weefsel in de loop van de tijd, heerst er in de stationaire toestand een uniforme 
vloeistofdruk in het weefsel. 

Het in hoofdstuk 2 beschreven model kent nog een aantal belangrijke beperkingen. Allereerst is 
de stempel niet echt realistisch beschreven. In dit model is er sprake van een stempel die exact 
op de huid aansluit en oneindig lang is in de richting loodrecht op de beschouwde doorsnede. 
Bovendien is de stempel in dit model “vastgeplakt” aan het weefsel. In werkelijkheid is de 
stempel afgerond, heeft een beperkte lengte en kan de stempel over de huid glijden. Het is van 
belang de beschrijving van de stempel de verbeteren, aangezien de vorm van de stempel en de 
wijze waarop het contact tussen het weefsel en de stempel beschreven is grote invloed kunnen 
hebben op de resultaten van de berekening. 
Ten tweede zijn er in dit model de drie spiergroepen wel te onderscheiden in geometrie, maar 
hebben zij dezeEde maieí-ialpaïameteïs. Er wordt aanbevolen de mateïiaalpaïameters mei een 
numeriek-experimentele benadering, vergelijkbaar met het testprobleem in hoofdstuk 1 , nader 
te bepalen. Daarnaast wordt aanbevolen te onderzoeken in hoeverre een lineair elastische 
materiaalwet het weefsel juist beschrijft. 
Ten derde wordt opgemerkt dat in dit model geen rekening gehouden wordt met de invloed die 
de huid op het mechanisch gedrag van het systeem kan hebben. De huid heeft andere 
mechanische eigenschappen dan spierweefsel, zodat gesteld kan worden dat dit invloed zal 
hebben op de krachtdoorleiding en de vervormingen van het systeem. Dit blijkt ook uit 
[Bosboom, 19961. Aanbevolen wordt om de invloed van de huid in dit model te 
implementeren. 
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Om de effecten van de derde dimensie te onderzoeken is het van belang een 3 dimensionaal 
eindige elementen model van de dierexperimenten te ontwikkelen. 

Tenslotte wordt vermeld dat er nog geen conclusies aan de resultaten van de beschreven 
simulaties verbonden kunnen worden, daar er nog vergelijking met de dierexperimenten 
gemaakt is. Wel wordt opgemerkt dat er op het oog een verband lijkt te bestaan tussen tussen 
compressie van het weefsel en het ontstaan van schade daarin. 

~~ 
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