
 

Trekproeven aan tussenwervelschijfmateriaal bij verschillende
zoutconcentraties
Citation for published version (APA):
Meertens, W. (1994). Trekproeven aan tussenwervelschijfmateriaal bij verschillende zoutconcentraties. (DCT
rapporten; Vol. 1994.113). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1994

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/7abe39f7-ec0b-4948-8c05-f5c8b54cfde8


Trekproeven aan  
t ussenwervelschijfmateriaal bij  
verschillende zout concentraties 

W. Meertens 
WFW-Rapport 94.1 13 

S t ageverslag 
September 1994 

Begeleiders: Dr. Ir. J.M.R.J. Huyghe 
Dr. Ir. M.R. Drost 

Vakgroep Bewegingswetenschappen 
Faculteit Gezondheidswetenschappen 

Rijksuniversiteit Limburg 

en 

Vakgroep Fundamentele Werktuigkunde 
Faculteit Werktuigbouwkunde 

Technische Universiteit Eindhoven 



Samenvatting 

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van uni-axiale en bi-axiale trekproeven 
aan tussenwervelschijfmateriaal, waarbij afwisselend met gedestilleerd water en 0.15 M 
NaCl-oplossing op het proefstuk gedruppeld wordt. Bij verschillende voorgeschreven rek- 
ken wordt voor de uni-axiale experimenten de kracht in de lengterichting van het proefstuk 
gemeten en voor de bi-axiale experimenten wordt de kracht in lengte- en breedterichting 
gemeten. De resultaten van de experimenten geven een indruk van het zwelgedrag van 
tussenwervelschijfmat eriaal. 

Het kinetisch zwelgedrag van tussenwervelschijfmateriaal is anisotroop en inhomogeen. 
Een toename van de rek veroorzaakt een sterke toename van de kracht gevolgd door span- 
ningsrelaxatie. Een afname van de Na+-concentratie heeft voor niet al te  kleine rekken 
een toename van de kracht tot gevolg. De grootte van de veranderingen van de krachten 
ten gevolge van een verandering in de rek of druppelvloeistof neemt bij een toename van 
de rek voor de kracht in lengterichting toe en voor de kracht in breedterichting af. 

Voor het bepalen van correlaties tussen de gemeten kracht en de afmetingen, de bi- 
ochemische compositie en de locatie van het proefstuk in de tussenwervelschijf moeten 
meer experimenten uitgevoerd worden. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Het onderwerp van de in dit verslag beschreven stage is het onderzoek naar het gedrag van 
zwellende materialen. Het zwellen van een materiaal is het gevolg van het wegtrekken van 
zoutionen uit het materiaal wat een verminderde afscherming van de geladen groepen van 
de macromoleculen tot gevolg heeft. Bij materialen die zwelgedrag vertonen kan gedacht 
worden aan kleien, hydrogelen, harsen en bijna alle biologische materialen. Vaak is het 
doei van onderzoek aan zwellende materialen het bepalen v m  het constitxtieve gedrag 
van het materiaal. Er kan bijvoorbeeld een relatie tussen de spanning o en de rek E ,  de 
reksnelheid ti en/of de tijd t bepaald worden. Te bepalen grootheden hierbij kunnen o.a. de 
permeabiliteit K en de diffusiecoëfficiënt D zijn. Om deze grootheden te bepalen, moeten 
experimenten uitgevoerd worden. Bij de experimenten die in de literatuur, die slechts 
in beperkte mate aanwezig is, beschreven worden, wordt voornamelijk gekeken naar het 
materiaalgedrag in één richting. Het te bepalen zwelgedrag is dus ééndimensionaal (zie 
bijvoorbeeld Myers [5 ] ) .  

De in dit stage-rapport beschreven experimenten zijn uitgevoerd aan tussenwervel- 
schijfmateriaal. Dit materiaal vertoont in sterke mate zwellend gedrag. Tussenwervel- 
schijfmateriaal bevat bijna geen cellen en geen bloedvaten, waardoor het goed in vitro 
onderzocht kan worden. Verder zijn de afmetingen van een tussenwervelschijf zodanig, 
dat er makkelijk proefstukken voor experimenten van te verkrijgen zijn. Het bekend zijn 
van het zwelgedrag van dit materiaal is o.a. belangrijk i.v.m. rugklachten. 

Het doel van de uitgevoerde experimenten is, de invloed van de concentratie van het 
zout, dat op het proefstuk gedruppeld wordt, op de krachten in het proefstuk te bepalen 
bij verschillende voorgeschreven rekken. Hierbij wordt in eerste instantie naar de kracht 
in één richting gekeken. Later wordt ook nog een poging gedaan om bij experimenten met 
hetzelfde meetprotocol het verloop van de kracht in twee richtingen te bepalen. M.b.v. 
deze laatste experimenten kan dus het tweedimensionale zwelgedrag bepaald worden. 
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Hoofdstuk 2 

Anatomie van de 
t ussenwervelschijf 

De wervelkolom van de mens is, van craniale naar caudale richting, opgebouwd uit 7 
cervicale, 12 thoracale, 5 lumbale en 5 sacrale wervels. De sacrale wervels zijn onderling 
versmolten en kunnen ten opzichte van elkaar niet bewegen. Deze wervels zijn voor dit 
onderzoek niet van belang. De repeterende eenheid van de werveiloiom wordt gevormd 
door twee aangrenzende halve wervellichamen met daar tussen een tussenwervelschijf (de 
ligamenten en de wervelboog met de facetgewrichten worden buiten beschouwing gelaten). 
De onderstaande beschrijving van de tussenwervelschijf, die vooral van toepassing is op 
lumbale tussenwervelschijven, is hoofdzakelijk ontleend aan White & Panjabi [6]. De 
tussenwervelschijf is in het transversale vlak niervormig en in het sagitale vlak wigvormig. 
De tussenwervelschijf bestaat uit drie onderdelen, n.1. de nucleus pulposus, de anulus 
fibrosus en de eindplaten. Het centrale deel, de nucleus pulposus, gaat in radiale richting 
geleidelijk over in de anulus fibrosus. Er is dus geen duidelijke grens aan t e  geven tussen 
beide onderdelen. Op de overgang van wervellichaam naar tussenwervelschijf bevinden 
zich de eindplaten. Boven de nucleus pulposus en ongeveer een derde van de anulus 
fibrosus is de eindplaat kraakbeenachtig, boven de rest van de anulus fibrosus heeft de 
eindplaat een bot achtige structuur. 

2.1 De nucleus pulposus 

De nucleus pulposus beslaat 30-50 % van het oppervlak in sagitale richting van de tussen- 
wervelschijf. De nucleus bestaat voor 70 - 90 % uit water en bevat verder collageenvezels 
en een paar cellen. De collageenvezels vormen een zeer losmazig netwerk dat ingebed ligt 
in een grondsubstantie van gehydrateerde proteoglycanen. 

2.2 De anulus fibrosus 

De anulus fibrosus bestaat uit collageenvezels die in dezelfde grondsubstantie liggen inge- 
bed als in de nucleus pulposus. De collageenvezels vormen 15 - 25 concentrische lamellen 
die rond de nucleus gelegen zijn. Binnen een lamel liggen de vezels parallel. De hoek die 
de vezels met het transversale vlak maken is gemiddeld 30°, maar lokaal kan de hoek over 
een groot bereik variëren. De richting van de helling van de vezels in een lamel t.o.v. het 
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2.2. De anulus fibrosus 4 
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Figuur 2.1: Schematische jguur  van de 
hoekverandering van de vezels in een 
lamel. 

Figuur 2 . 2  Schematische jguur  van 
de tussenwervelschijf. In twee aangren- 
zende lamellen zijn de vezels in tegen- 
gestelde richting georiënteerd. 

transversale vlak variëert van links naar rechts (zie figuur 2.1). De hoek van de vezels 
in opeenvolgende lamellen is tegengesteld gericht (zie figuur 2.2). In de richting van de 
cirkelomtrek kan een lamel eindigen, gesplitst worden in twee lamellen of twee lamellen 
kunnen samenvloeien tot één lamel. Binnen een lamel liggen de vezels parallel en afgezien 
van het samenvloeien en splitsen van lamellen lopen er geen vezels van een lamel naar een 
aangrenzend lamel. De dikte van een lamel variëert van 0.14mm voor perifeer gelegen 
lamellen bij jonge mensen tot 0.52 mm voor centraal gelegen lamellen bij oude mensen. De 
bovenstaande beschrijving van de anulus fibrosus is voornamelijk ontleend aan Marchand 
& Ahmed [4]. 



Hoofdstuk 3 

Drie-fasentheorie voor biologische 
weefsels 

De samenstelling van biologische weefsels kan, in mechanisch opzicht, opgedeeld worden 
in drie componenten, n.1. een vaste stof-fase, een vloeistof-fase en een daarin opgeloste 
component. Voor tussenwervelschijfmateriaal worden de drie componenten gevormd door 
respectieveEjk een netwerk van coliageenvezeis en niet-geïoniseerde proteogiycanen, water 
en ionen en opgeloste deeltjes, zoals b.v. natrium- en chloorionen en geïoniseerde proteo- 
glycanen. De vaste stofmatrix heeft de eigenschappen van een poreus-permeabel materiaal 
gevuld met water. De elektrische ladingen van de vaste stofcomponent en de vloeistof- 
component met de daarin opgeloste ionen heffen elkaar op. Het medium is elektrisch 
neutraal. 

3.1 De mechanica van biologische weefsels 

Het gedrag van biologische weefsels onder invloed van fysisch-chemische belasting kan 
goed beschreven worden door het gedrag van het totale weefsel te beschouwen als de 
som van de afzonderlijke componenten, aangevuld met termen die de interactie tussen de 
componenten in het weefsel beschrijven. Deze theorie voor mengsels leidt tot een stelsel 
niet-lineaire partiële differentiaalvergelijkingen. Hierbij wordt verondersteld dat er geen 
chemische reacties plaatsvinden in het weefsel, dat alle fasen incompressibel zijn, dat de 
temperatuur niet afhangt van de tijd, plaats en fase en dat traagheidseffecten en volu- 
mekrachten verwaarloosd mogen worden. Hierna volgt een overzicht van de resulterende 
vergelijkingen voor biologisch weefsel. Voor een afleiding van deze vergelijkingen wordt 
verwezen naar Bovendeerd & Huyghe [3]. 

V-a, - v p  = o 
V*V' - V.K.V(p - T) = O 
Df 
Dt  

q5f -pz = V - ( D  - Vc- + Dpg * VcPg) 

5 



3.1. De mechanica van biologische weefsels 6 

met 

T = QRT ( 2 ~ -  + c”) 
p* = (Al- + M + ) c -  + A l + c p g  

(i - &‘)cieiF = i - q6 

4f cpg det F = 4; c o  

i f  

waarin oe de effectieve spanning is, p de hydrostatische druk, T de osmotische druk, zts de 
snelheid van de vaste stof, K de permeabiliteitstensor, D en D P g  de diffusietensor van res- 
pectievelijk ionen en proteoglycanen, pz de massa NaC1 per eenheid van vloeistofvolume, 
@ de rek-energie funktie, E S  de Green Lagrange rek van de vaste stof, @ de osmotische 
coëfficiënt, R de universele gasconstante, T de temperatuur, e - ,  e+ en c p g  de molaire con- 
centraties van respectievelijk anion, kation en geladen groepen langs de proteoglycanen, 
4f en 4g de huidige en initiële vloeistofvolumefractie, cEg de initiële molaire concentratie 
van geladen groepen langs de proteoglycanen, M -  en M+ de molaire massa van anion en 
kation en F de deformatietensor van de vaste stof. 

Uit het invullen van de constitutieve relatie voor de spanning u = g e  - PI in de wet 
van impulsbehoud volgt vergelijking 3.1. Vergelijking 3.2 beschrijft het impulsbehoud van 
het mengsel. Vergelijking 3.3 is de diffusievergelijking die volgt uit het substitueren van de 
Darcy-vergelijking in de vergelijking voor massabehoud. Uit de definitie van p$ (zie verge- 
lijking 3.6) en de vergelijking voor elektroneutraliteit c p g  = ef - e-  volgt vergelijking 3.7, 
die de incompressibiliteit beschrijft. Vergelijking 3.8 beschrijft de verstrengeling van de 
proteoglycanen in de vaste stof. Het resulterende stelsel niet-lineaire vergelijkingen kan 
gereduceerd worden tot een stelsel partiële differentiaalvergelijkingen met als onbekenden 
de verplaatsing van de vaste stof, de druk en de anion-concentratie. 

3.1.1 Randvoorwaarden 

Bij het stelsel vergelijkingen kunnen de volgende randvoorwaarden opgesteld worden: 

o [(oe - P I )  .n] = 0 (3.9) 
Hierin is n de buitennormaal langs de rand. Dit is een sprongconditie die de rand- 
voorwaarde voor de impuls van het mengsel weergeeft. Het verschil van de waarden 
tussen vierkante haken moet aan weerszijden van de rand gelijk zijn. 

e b-T] = o (3.10) 

Dit is een sprongconditie die ook langs de rand geldt, omdat de gradiënt van p - T 
daar een eindige waarde moet hebben. Deze randvoorwaarde volgt uit de Darcy- 
vergelijking. 

o [p]  = o (3.11) 

Deze randvoorwaarde volgt uit een iets andere vorm van de diffusievergelijking dan 
vergelijking 3.3, n.1. = B - ( D ,  - V p P  - p p  - vf). 



Hoofdstuk 4 

Materialen en methoden 

Biologisch materiaal is in beperkte mate te verkrijgen. Daarom is het maken van goede 
proefstukken een belangrijk onderdeel van experimenteren. De proefstukken moeten aan 
voorwaarden voldoen, zoals b.v. de minimum afmetingen en de temperatuur waarbij 
het proefstuk bewaard wordt. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt beschreven 
hoe de proefstukken gemaakt en behandeld zijn. In het tweede deel van dit hoofdstuk 
wordt de inklemming van het pîoefstzk in de trekbar& beschreven. Vervolgens :verden OP 
toegepaste meetprotocollen voor de uni-axiale en bi-axiale experimenten toegelicht. 

4.1 D e  proefstukken 

Het materiaal dat voor de experimenten gebruikt is, is afkomstig van de lumbale wervel- 
kolom van twee honden en een stier. Verdere gegevens over de afkomst of leeftijd van 
de dieren zijn onbekend. De wervelkolom is met een ruime marge rond de wervellicha- 
men en de tussenwervelschijven vrijgeprepareerd en ingevroren bij ongeveer -65OC. Het 
is onbekend hoelang de kolommen in deze toestand in de diepvries hebben gelegen. De 
bevroren wervelkolommen zijn met een lintzaag in kleinere stukken gezaagd. Hierbij is in 
het transversale vlak midden door één van de twee, aan de tussenwervelschijf grenzende, 
wervellichamen gezaagd. Het tweede aangrenzende wervellichaam is geheel verwijderd 
of zodanig dat er een heel dun laagje bot op de tussenwervelschijf resteert, dat bij het 
vrijprepareren van de lamellen verwijderd kan worden. De overgebleven segmenten war- 
den nu ontdooid. De posterieure helft van een segment, dat bestaat uit de facetgewrichten 
en de wervelboog, wordt niet gebruikt. De anterieure helft van het segment wordt vrijge- 
maakt van vet- en spierweefsel en eventueel achtergebleven bot van de verwijderde wervel 
wordt losgesneden van de tussenwervelschijf door met een scalpel langs het bot te schra- 
pen. De nucleus pulposus wordt voorzichtig verwijderd. Tijdens het prepareren van het 
proefstuk wordt de tussenwervelschijf vochtig gehouden met fysiologische zoutoplossing 
(0.15 M NaCl-oplossing). Met behulp van een stereomicroscoop wordt een gedeelte van 
een lamel van de anulus fibrosus gezocht met een minimum lengte van 10 mm en weinig 
vertakkingen. Eventueel wordt een gedeelte gezocht bestaande uit twee dunne lamellen 
die dicht tegen elkaar liggen. Het anterieure deel van de anulus fibrosus blijkt het meest 
geschikt te zijn. Het gedeelte grenzend aan de nucleus pulposus is echter te week om net- 
jes uitgesneden t e  worden. Vanuit het midden van de tussenwervelschijf wordt de lamel 
eerst aan één kant vrijgeprepareerd door met de botte kant van een scalpel heel voor- 
zichtig langs de lamel te gaan. De weke laag tussen de lamellen wordt dus als het ware 
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4.2. Meetprocedure 8 

doormidden 'gesneden'. Eventueel kan hierbij een vertakking doorgesneden worden. Dit 
is echter alleen mogelijk met de scherpe kant van een scalpel. Het losgesneden materiaal 
wordt verwijderd. Nu moet de lamel losgesneden worden van het overgebleven deel van 
de anulus fibrosus. Dit gebeurt op dezelfde manier als het vrijprepareren van de eerste 
kant van de lamel. Wanneer de lamel 'losgesneden' is van de overige lamellen, wordt met 
een scalpel langs het bot van het wervellichaam geschraapt, zodat de lamel los is van de 
wervel. Nu wordt de lamel op twee plaatsen doorgesneden, zodat een proefstuk met een 
h g t e  v2z tecrr,ir.sfr 10 %my werblijft. Bij het uitsnijden van de proefsstuiticen wordt op- 
gemerkt dat het materiaal van de stier zodanig uitgedroogd was en dat tevens het segment 
in drie kleine stukken gezaagd was, dat het maken van de preparaten erg moeilijk was. 
Het proefstukje wordt m.b.v. een schuifmaat opgemeten. Dit gebeurt niet erg nauwkeu- 
rig omdat de schuifmaat niet in contact mag komen met het proefstuk en is dus meer te 
beschouwen als een schatting van de afmetingen. De breedte van het proefstuk variëert 
tussen 2 en 8 mm afhankelijk van de hoogte van de tussenwervelschijf en de dikte, die af- 
hankelijk is van de dikte van de lamel en eventueel het aantal lamellen, is ongeveer 1 mm. 
Vervolgens wordt het proefstukje met secondenlijm (Hyloglue M-100) op een frame van 
polystereen geplakt. De geometrie van het frame is in figuur 4.1 geschetst. De dikte van 
het frame is 0.5 mm. De proefstukken gebruikt voor de uni-axiale experimenten, waarvan 

18mm 

Figuur 4.1: Geometrie van het frame waar een proefstuk op gelijmd wordt. 

het materiaal afkomstig is van honden, zijn op de twee korte zijden van het frame vastge- 
plakt. De proefstukken gebruikt voor de bi-axiale experimenten, waarvan het materiaal 
afkomstig is van een hond en een stier, zijn op vier kanten van het frame vastgeplakt. 
Alle proefstukken zijn met de anterieure zijde van de lamel op het frame geplakt en de 
collageenvezels maken een hoek van gemiddeld 30" (zie figuur 2.1) met de lange kant van 
het frame. Tenslotte wordt het proefstuk gewikkeld in een stukje tissue dat natgemaakt 
is met fysiologische zoutoplossing en wordt vervolgens ingevroren bij ongeveer -65°C. 

4.2 Meetprocedure 

De experimenten zijn uitgevoerd m.b.v. de bi-axiale trekbank die in het WFW-labo- 
ratorium aan de Technische Universiteit Eindhoven beschikbaar is. De trekbank wordt 
aangestuurd via een menu-gestuurd computerprogramma. De gewenste begin- en eindpo- 
sitie v m  de bekkens, die in figuur 4.2 getekend zijn, de snelheid waarmee een eventuele 
verplaatsing van de bekkens wordt uitgevoerd en de tijd waarover gemeten wordt, kunnen 
worden aangegeven in het programma. De krachten die in het proefstuk optreden wor- 
den m.b.v. krachtopnemers gemeten. De aansturing bleek echter niet geheel feilloos te 
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werken. Indien hierdoor problemen opgetreden zijn, zullen die bij de bespreking van de 
resultaten per experiment vermeld worden. Boven de bekkens hangen twee infusen, één 
met gedestilleerd water en één met fysiologische zoutoplossing, waarvan de druppelsnel- 
heid instelbaar is. De infusen zijn zodanig bevestigd dat de uiteinden via een draaibare 
arm midden boven het proefstuk te positioneren zijn. 

De proefstukken worden ongeveer een kwartier voor het inspannen in de trekbank uit 
de diepvries gehaald. Voor het inspannen van het proefstuk worden de krachtopnemers op 
~ * d  ingesteld. H e t  mtdmide pee€st,1~k wmdt ingeklemd in de bekMens (zie figuur 4.2 en 
4.3). De korte kanten van het proefstuk worden geklemd in de bekkens in x-richting. Voor 

0 = imbusbout b bl 
imbusb ou t en mat eriaal 

verplaat singsas 

\\ '7.D a,- 

t X  

R\l verpiaatsingsas 

t? Y 

Figuur 4 .2  Bovenaanzicht van de bek- 
kens van de trekbank. 

Figuur 4 . 3  Zijaanzicht van een bekken 
van de trekbank met ingeklemd materi- 
aal. 

de uni-axiale experimenten worden de lange kanten van het proefstuk niet ingeklemd. Voor 
de bi-axiale experimenten worden de lange kanten geklemd in de bekkens in y-richting. Op 
de verplaatsingsassen en de los te schroeven blokjes zijn kleine groeven aangebracht om 
meer grip op het proefstuk te hebben. Bij het vastdraaien van de imbusbouten ontstaat er 
een kracht in het proefstuk. Het frame wordt nu in de vier hoeken losgeknipt. De grootte 
van de kracht die in het proefstuk heerst, verandert hierdoor van waarde. Voor een aantal 
uni-axiale experimenten is deze kracht terug naar nul gebracht door de verplaatsingassen 
in x-richting t e  verplaatsen. De nieuwe positie wordt vervolgens z = O genoemd. Exact op 
nul is de kracht op deze manier echter niet in te stellen omdat het tijdsafhankelijk gedrag 
van de processen die door het verplaatsen van de assen optreden het krachtenevenwicht 
in het weefsel telkens verstoort. Wanneer deze kracht gelijk gesteld is aan nul, wordt dit 
bij de bespreking van de resultaten vermeld. 

4.2.1 

Het voorbereidende werk is nu gedaan, en de echte meting kan gestart worden. Het 
meetprotocol dat wordt toegepast is afgeleid van het protocol dat is toegepast in de 
experimenten van Akizuki [i] en Myers [5] voor kraakbeen. Het meetprotocol voor de 
uni-axiale experimenten is gegeven in figuur 4.4. Op tijdstip t = O wordt een positieve rek 
van 6% aangebracht in x-richting (dit komt overeen met een verplaatsing van 0.48 mm in 
de lengterichting van het proefstuk). Gedurende 20 minuten wordt er op het proefstuk 

Het meetprotocol voor uni-axiale experimenten 
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Figuur 4.4: Meetprotocol van de uni-axiale experimenten. De doorgetrokken lijn geeft het 
verloop van de opgelegde rek weer. Het verlengde van deze lijn, de gestreepte lijn, toont 
twee extra voorgeschreven rekstappen die slechts voor twee ezperimenten zijn uitgevoerd. 
De stippellijn geeft de concentrutieverandering weer uun de op het proefstuk gedruppelde 
vloeistof. 

gedrnppeld m-et O. 15 M NaCl-oplossing. De druppelsnelheid variëert van ongeveer één 
druppel per 5 seconden bij het starten van een meting tot ongeveer één druppel per 10 
seconden aan het eind van een meting van 20 minuten. Op het tijdstip t = 20 min wordt 
een stapsgewijze verandering van de druppelvloeistof van O. 15 M NaCl-oplossing naar ge- 
destilleerd water aangebracht. Gedurende 20 minuten wordt er gedestilleerd water op het 
proefstuk gedruppeld. Vervolgens wordt er op tijdstip t = 40 min weer een stapsgewijze 
verandering van de druppelvloeistof van gedestilleerd water naar 0.15 M NaC1-oplossing 
aangebracht om te kijken of de evenwichtswaarde zoals die in de eerste 20 minuten ver- 
kregen is, benaderd wordt door de evenwichtswaarde zoals die verkregen wordt gedurende 
het tijdsinterval t = 40 - 60 min. Op tijdstip t = 60 min wordt een stapsgewijze veran- 
dering in de opgelegde rek aangebracht van 6 naar 12% rek (dit komt overeen met een 
verplaatsing in x-richting van 0.48 naar 0.96 mm). Vervolgens wordt hetzelfde protocol 
van veranderingen in druppelvloeistof herhaald gedurende 60 minuten. De meeste uni- 
axiale experimenten zijn op het tijdstip t = 120min  beëindigd. Bij twee experimenten 
is echter op tijdstip t = 120min  weer een stapsgewijze verandering van 12 naar 18% rek 
aangebracht (zie stippellijn in de grafiek van de rek tegen de tijd in figuur 4.4), gevolgd 
door het reeds beschreven protocol van veranderingen in druppelvloeistof gedurende het 
tijdsinterval t = 120 - 180 min. Op tijdstip t = 180 min wordt dan nog een vierde staps- 
gewijze verandering van 18 naar 24% rek aangebracht, gevolgd door hetzelfde protocol 
van veranderingen in druppelvloeistof. Tijdens de duur van het meetprotocol wordt de 
verandering van de in het weefsel optredende kracht als gevolg van de veranderingen be- 
schreven in het meetprotocol gemeten. Voor de tijdsduur van de intervallen wordt 20 
minuten gekozen, omdat verondersteld wordt dat de meeste processen die in het weefsel 
plaatsvinden na 20 minuten grotendeels hebben plaatsgevonden. 

4.2.2 

Voor de bi-axiale experimenten worden verschillende meetprotocollen toegepast, die zijn 
afgeleid van het meetprotocol dat gebruikt is voor de uni-axiale experimenten. Voor het 
eerste bi-axiale experiment is het materiaal afkomstig van een hond. Bij het starten van 

De meetprotocollen voor de bi-axiale experimenten 
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dit experiment zijn een aantal problemen opgetreden. Het eerste probleem werd veroor- 
zaakt door onnauwkeurige afmetingen van het frame, waardoor voor het inspannen van 
het proefstuk de vier hoeken van het frame losgeknipt moesten worden. Het tweede pro- 
bleem werd veroorzaakt door de aansturing van de trekbank. Voor de hierdoor ongewenst 
opgetreden verplaatsingen wordt verwezen naar bijlage B. Na ongeveer 30 minuten wordt 
de meting gestart waarvan in figuur 4.5 het protocol is weergegeven. Aan de opeenvol- 
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Figuur 4.5 Meetprotocol van het bi-axiale experiment met materiaal van een hond. De 
doorgetrokken lijn geeft het verloop van de opgelegde rek in 2-richting weer. De gestreepte 
lijn toont de constante, negatieve rek in y-richting. De stippellijn geeft de concentratie- 
verandering weer van de op het proefstuk gedruppelde vloeistof. 

ging van veranderingen in rek en concentratie verandert niets. Door de problemen met 
de aansturing heeft het proefstuk in y-richting een constante negatieve rek van 10% (dit 
komt overeen met een verplaatsing van -0.5 mm). 

Voor de twee andere bi-axiale experimenten is het meetprotocol van het eerste ex- 
periment aangepast. Ook bij deze twee experimenten traden er problemen op met de 
aansturing van de trekbank. Deze problemen konden echter achteraf redelijk goed gecor- 
rigeerd worden in de meetdata. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage B. Het meetprotocol 
van experiment 2 is bijna gelijk aan het protocol van experiment 3. Het meetprotocol van 
experiment 3 is weergegeven in figuur 4.6. In de y-richting wordt het proefstuk niet gerekt. 
De totale tijdsduur waarover gemeten wordt is veel groter dan voor het eerste experiment. 
De reden hiervoor is dat uit de resultaten van het eerste experiment is gebleken dat de 
tijd tot evenwicht groter is dan voor uni-axiale experimenten. Op de oorzaak hiervan zal 
in de discussie worden ingegaan. De tijdsduur per interval is om dezelfde reden niet meer 
constant. De verschillen tussen het protocol van het tweede en derde experiment zijn 
kleine verschillen in tijdsduur per interval. Voor de exacte duur van de intervallen wordt 
verwezen naar bijlage B. Een ander verschil met het meetprotocol van de uni-axiale expe- 
rimenten is dat de rekstap op t = O gehalveerd wordt tot 3% rek. Dit wordt gedaan omdat 
de verwachting is dat de krachten die tengevolge van een rekstap optreden voor bi-axiale 
experimenten veel groter zijn dan voor uni-axiale experimenten. Achteraf blijkt dit erg 
mee te vallen, zodat de derde rekstap weer een stap van 6 naar 12% rek bedraagt. Voor 
de tijdsduur van de drie intervallen bij 12% rek wordt echter niet gekozen voor een tijds- 
interval waarbinnen evenwicht bereikt wordt, i.v.m. de lange duur van een experiment. 
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Figuur 4.6 Meetprotocol van de bi-axiale experimenten met materiaal van een stier. De 
doorgetrokken lijn geeft het verloop van de opgelegde rek in x-richting weer. In y-richting 
wordt het proefstuk niet gerekt. De stippellijn geeft de concentratieverandering weer van 
de op het proefstuk gedruppelde vloeistof. 

Deze metingen worden slechts gedaan om een indruk van de verandering van de krachten 
in het weefsel te krijgen bij grotere rekken. De veranderingen van de druppelvloeistof zijn 
gelijk aan de eerder besproken protocollen. 
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Result at en 

De verandering van de krachten in het proefstuk veroorzaakt door de voorgeschreven 
verplaatsingen en concentraties van de druppelvloeistof tijdens het experiment worden 
gemeten. In een grafiek worden de gemeten krachten tegen de tijd uitgezet. Voor de 
uni-axiale experimenten worden de resultaten besproken aan de hand van het resultaat 
van experiment 1. De resultaten van de bi-axiale experimenten worden besproken aan de 
hand van het resultaat van expeïherLt 3. De ïesdtaten van UZ ~verige eqerimeEten zij2 
in de bijlagen te vinden. 

5.1 Resultaten van de uni-axiale experimenten 

Zoals vermeld worden de resultaten van de uni-axiale experimenten besproken aan de hand 
van het resultaat van experiment 1. In figuur 5.1 wordt voor de duidelijkheid nog een 
keer het meetprotocol gegeven. In figuur 5.2 is de gemeten kracht tegen de tijd uitgezet. 
De verplaatsing en de kracht in y-richting zijn beide nul vanwege het niet inklemmen 
van het proefstuk in die richting. Op t = O, 2 = O is de kracht in x-richting ongelijk 
aan nul (F’(0,O) x 0 . 3 N ) .  Na het losknippen van het frame is de kracht niet op nul 
ingesteld. De exacte waarde van de kracht is helaas onbekend. Door de voorgeschreven 
verplaatsingssnelheid van de assen (uz = 0.1 mm s-’) wordt er tijdens het oprekken slechts 
1 sample genomen, waardoor op t = O de verplaatsing reeds 0.3748mm bedraagt. Door 
een kleinere verplaatsingssnelheid voor te schrijven kan de grootte van de verplaatsing op 
t = O worden verkleind. Tijdens het aanbrengen van een verplaatsing neemt de kracht 
snel toe. Er ontstaat een piek in de grafiek van de kracht. Wanneer vervolgens de 
rek de voorgeschreven waarde heeft bereikt, daalt de kracht, maar blijft wel boven zijn 
beginwaarde. Na ongeveer 5 minuten wordt het verloop van de kracht tegen de tijd redelijk 
vlak. De kracht nadert tot een evenwichtswaarde. Tot een echt krachtenevenwicht komt 
het echter niet omdat de duur van het experiment hiervoor te kort is. De afname van 
de kracht is een typisch voorbeeld van spanningsrelaxatie. Na 20 minuten wordt er van 
druppelvloeistof veranderd. Door de concentratieverandering van 0.15 naar O M NaC1- 
oplossing neemt de kracht in het proefstuk toe. De richtingscoëfficiënt van de raaklijn in 
de punten volgend op het punt t = 40 min is in absolute waarde groter dan de richtingsco- 
efficiënt van de raakïijn in de punten volgend op het punt t = 20min. Na ongeveer 10 
minuten wordt het verloop van de kracht redelijk vlak. Vaak is dan zelfs een kleine daling 
van de grootte van de kracht te zien. Afhankelijk van het experiment en de rektoestand 
waarin het proefstuk verkeert, stijgt de waarde van de kracht wel of niet tot boven de 
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Figuur 5.1: Meetprotocol van experiment 1. 
experiment 1 - UNI-AXIAAL 

tijd [SI 

Figuur 5 . 2  Resultaat van experiment I .  De kracht in x-richting vertoont een typisch 
verloop veroorzaakt door de veranderingen in opgelegde rek en druppelvloeistof. Het x- 
teken duidt de kracht op t = O aan. 
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piekkracht veroorzaakt door een rekverandering. Nadat er 20 minuten met gedestilleerd 
water is gedruppeld, wordt er weer veranderd van druppelvloeistof. Door vervolgens 20 
minuten met 0.15 M NaCl-oplossing te druppelen wordt gekeken of de evenwichtswaarde 
van de eerste 20 minuten benaderd wordt. Er treedt weer spanningsrelaxatie op. De 
evenwichtswaarde van de kracht is echter kleiner dan in het eerste tijdsinterval. 

Tot nu toe is er 3 x 20 minuten gemeten. Op t = 60 min wordt het proefstuk opgerekt 
tot 12% rek. Het verloop van de kracht gedurende het tijdsinterval t = 60 - 120min 
is gelijk a m  het krachtver!cq? gedurende het tijdsiliterval f = (3 - 6U min,. De brachten 
zijn echter groter en ook het verschil tussen de maxima en minima is groter. Er lijkt 
geen vaste verhouding te zijn tussen de toename van grootte de krachten. Het verschil in 
evenwichtswaarde van het interval t = 60 - 80 min en t = 100 - 120 min is groter dan het 
verschil in evenwichtwaarde van het eerste en derde interval. 

Tijdens het uitvoeren van dit experiment is gebleken dat de snelheid waarmee de vloei- 
stof op het proefstuk gedruppeld wordt geen merkbare invloed heeft op het krachtverloop. 
De druppelsnelheid mag echter niet zo laag worden dat het proefstuk uitdroogt. 

5.2 Resultaten van de bi-axiale experimenten 

De resultaten van de bi-axiale experimenten worden besproken aan de hand van het 
resultaat van experiment 3, omdat dit experiment gedaan is met het mooiste proefstuk en 
het minste problemen opgeleverd heeft met de aansturing van de trekbank. In figuur 5.3 is 
het meetprotocol gegeven. Figuur 5.4 geeft het verloop van de kracht weer. Het proefstuk 
wordt i.t.t. de uni-axiale experimenten nu ook in y-richting ingeklemd, maar wordt niet 
opgerekt in deze richting. Op t = O, z = O zijn de krachten in x- en y-richting beide 
negatief, resp. -0.2 en -0.9 N. Op t = O wordt het proefstuk 3% gerekt in x-richting. Dit 
resulteert in een piek in positieve richting in het verloop van de kracht in x-richting (x- 
kracht), gevolgd door spanningsrelaxatie. De kracht in y-richting (y-kracht) daarentegen 
neemt geleidelijk toe tijdens dit eerste tijdsinterval. Na ongeveer 40 minuten wordt de 
concentratie van de druppelvloeistof van 0.15 naar O M NaCl-oplossing veranderd. In 
tegenstelling tot de uni-axiale experimenten, waar de kracht toeneemt, laat de kracht in 
x-richting een kleine daling zien. De x-kracht nadert tot een schijnbare evenwichtswaarde 
om vervolgens weer iets toe te nemen. De kracht in y-richting daalt gedurende het hele 
tijdsinterval van ruim 100 minuten. Binnen dit tijdsinterval nadert de kracht niet tot een 
evenwicht. Het kleine sprongetje dat bij t = 5000s te zien is wordt veroorzaakt doordat 
op dat tijdstip voor het maken van de grafiek twee datafiles achter elkaar gezet zijn, terwijl 
er in werkelijkheid ongeveer 50 seconden tussen deze twee metingen van 20 minuten zit. 
De daling van de y-kracht bij O M is groter dan de stijging van de y-kracht ten gevolge van 
het oprekken bij 0.15 M. Op t N 140min wordt de concentratie van de druppelvloeistof 
veranderd van O naar 0.15 M NaCl-oplossing. De kracht in x-richting neemt iets toe 
en nadert tot een evenwichtswaarde die bijna gelijk is aan de evenwichtswaarde bereikt 
tijdens het eerste interval. De kracht in y-richting neemt snel toe om vervolgens een vlak 
verloop aan te nemen. Het maximum ligt iets lager dan het maximum bereikt tijdens het 
interval t = O - 40 min. 

Op t N 
180min wordt de rek vergroot van 3 naar 6%. De kracht in x-richting vertoont hier- 
door een positieve piek gevolgd door spanningsrelaxatie. De grootte van de piek en de 
mate van daling zijn bij deze rek groter dan bij een rek van 3%. De kracht in y-richting 

Tijdens de volgende drie intervallen wordt hetzelfde protocol toegepast. 
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Figuur 5 . 3  Meetprotocol van experiment 3. 
experiment 3 - BI-AXIAAL 
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Figuur 5.4: Resultaat van experiment 3. De doorgetrokken lijn toont het verloop van 
de kracht in x-richting t.g.v. de veranderingen in opgelegde rek en  druppelvloeistof. De 
streep-stippellijn geeft het krachtverloop in y-richting weer. Het x-teken {uidt de x-kracht 
op t = O aan, het o-teken is het nulpunt van de y-kracht. 
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vertoont hetzelfde verloop als de kracht in x-richting, hoewel de grootte van de piek groter 
is en de daling kleiner is dan voor de x-kracht. Dit verloop is dus tegengesteld aan het 
verloop van de y-kracht bij 3% rek. Door de verandering van de concentratie van de drup- 
pelvloeistof van 0.15 naar O M neemt de kracht in x-richting weer iets toe. Het verloop 
van de x-kracht laat een bijna rechte, stijgende lijn zien (bij 3% rek daalde de kracht). De 
kracht in y-richting neemt redelijk snel af, maar de daling is minder groot dan bij 3% rek. 
Ook hier wordt geen evenwicht bereikt. Wanneer de concentratie van de druppelvloeistof 
veranderd wordt O  aar Q.15 M NaCl-~plcssing daalt Ue kracht in x-richting tot iets 
onder de evenwichtswaarde in het eerste interval bij 6% rek. De kracht in y-richting neemt 
toe tot ongeveer dezelfde evenwichtswaarde als in het interval t = 180 - 220 min. 

Om het verloop bij grotere rekken te bepalen is nog een rekstap van 6 naar 12% rek 
voorgeschreven. De drie tijdsintervallen waarover gemeten is, zijn echter ingekort. Het 
verloop van de grafiek van de krachten tegen de tijd is gelijk aan het verloop van de 
krachten bij 6% rek. De grootte van de pieken is toegenomen evenals de daling van de 
x-kracht tijdens spanningsrelaxatie. De daling van de y-kracht in het eerste interval is 
kleiner geworden. Tijdens het interval waarin gedruppeld wordt met gedestilleerd water 
is de toename van de x-kracht groter en de afname van de y-kracht kleiner dan bij 6% 
rek. Hetzelfde geldt voor de afname van de x-kracht en de toename van de y-kracht in 
het laatste iiiteïval. 



Hosfdst uk 

Discussie en conclusies 

Tussenwervelschijfmateriaal vertoont zowel visco-elastisch als drie-fasen materiaalgedrag. 
Het mechanisch gedrag van het materiaal wordt o.a. bepaald door de rektoestand, de 
molariteit van de druppelvloeistof, de biochemische compositie en de structurele organi- 
satie van de collageenvezels en de proteoglycanen. In dit verslag wordt bij de verklaring 
van de resultaten van de experimenten alleen gekeken naar de invloed van de rektoestand 
en de molariteit van de Ui.iippelvlûí4stûf. Ir, het eerste deel van dit haofdstxk wordt een 
algemene beschouwing gegeven van de processen die zich afspelen in het weefsel tijdens 
de experimenten. Deze beschrijving is hoofdzakelijk ontleend aan Akizuki [i, 21, Boven- 
deerd [3] en Myers [5] .  Vervolgens wordt afzonderlijk gekeken naar de resultaten van de 
uni-axiale en de bi-axiale experimenten. Tot slot worden er enkele conclusies getrokken 
uit de resultaten van de experimenten en tevens worden er aanbevelingen gedaan voor 
een eventueel vervolg van de experimenten. 

6.1 Algemene beschouwing 

In de poreus-permeabele matrix heeft elke component zijn eigen karakteristieke funkties 
die bepalend zijn voor het mechanisch gedrag van het materiaal. De collageenvezels zijn 
erg sterk onder trekbelasting en de proteoglycanen zijn sterk hydrofiel. Wanneer proteo- 
glycanen op druk belast worden vertonen ze elastisch gedrag. In de onvervormde matrix 
zijn de negatief geladen proteoglycanen een beetje samengedrukt, waardoor een Donnan 
osmotisch druk op de collageenvezels aanwezig is, vanwege de neiging tot zwellen. De Don- 
nan osmotische druk wordt gecompenseerd door de spanning die zich in de collageenvezels 
ontwikkeld, zodat de interne krachten in evenwicht zijn. Het krachtenevenwicht bepaald 
dus de mate van zwelling en het watergehalte in het weefsel. In het algemeen wordt de 
grootte van de Donnan osmotische druk bepaald door de dichtheid van de geladen groe- 
pen aan de proteoglycanen, de distributie van de geladen groepen langs de vertakkingen 
van de proteoglycanen en de conformatie van de proteoglycaanmoleculen. De grootte van 
de weerstandskracht is afhankelijk van de structurele organisatie, de trekstijfheid en de 
sterkte van de collageenvezels. 

Het interne krachtenevenwicht kan verstoord worden door het aanbrengen van een 
externe belasting of door de Na+-concentratie van de druppelvloeistof te veranderen. 
Door een snelle rekverandering onstaat er een drukverschil waardoor er vloeistof gaat 
stromen. De vloeistofstroom ondervindt wrijving met de vaste stofmatrix vanwege de 
viscositeit van de vloeistof. Door dit proces neemt de stijfheid van het materiaal in eerste 
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instantie sterk toe (zie de piekkracht) om vervolgens gedeeltelijk weer af te nemen. De 
grootte van het spanningsrelaxatie-effect wordt bepaald door de stijfheid van de vaste 
stofmatrix. Een afname van de Na+-concentratie in de druppelvloeistof veroorzaakt een 
afname van de Na+-concentratie in het weefsel door diffusie. Het gevolg is een toename 
van de Donnan osmotische druk van de proteoglycanen (het watergehalte neemt toe) en 
een toename van de trekspanning in de collageenvezels bij constante rek. Bij een stijging 
van Na+-concentratie vindt het tegenovergestelde plaats. 

6.2 De uni-axiale experimenten 

Tijdens een toename van de rek neemt de stijfheid van het materiaal sterk toe. Dit is 
in figuur 5.2 te zien. Op t = O en t = 6 0 m i n  neemt de kracht zeer snel toe tot een 
maximum bereikt wordt. De piek wordt gevolgd door een sterke daling van de stijfheid, 
ook wel relaxatie genoemd. De grootte van de relaxatie neemt toe met een toename van 
de rek. Een mogelijke verklaring hiervoor heeft betrekking op de collageen-proteoglycaan 
interactie, die in figuur 6.1 schematisch is weergegeven. De kracht Fpg representeert de 

collageenvezel 

inklemming > inklemming 

k- proefstuk --d 

Figuur 6.1: Schematisch model van de interactie tussen de spanning in de collageenvezels 
e n  de druk van de proteoglycanen (Akizuki [2]). De reaktie op het zwellen van de proteo- 
glycanen is weergegeven door Fpg . De spanning in de collageenvezels, die een krimphoek 
a met de belastingsas maken, is weergegeven door F,. Voor een gegeven Fpg, neemt F, toe 
als de vezels meer gestrekt zijn in de richting van de belastingsas, dus naarmate a kleiner 
is. 

druk van de proteoglycanen op de collageenvezels veroorzaakt door het zwellen. De kracht 
F, representeert de spanning in de collageenvezels veroorzaakt door Fpg. De spanning F, 
is, volgens de formule die rechts in de figuur is gegeven, afhankelijk van de 'krimphoek' 
a die de collageenvezels maken met de inklemming. De inklemming moet een even grote 
maar tegengesteld gerichte kracht leveren om de isometrische condities te handhaven, 
d.w.z. het handhaven van een constante lengte van het proefstuk. De verwachting is 
dat de collageenvezels meer gestrekt zullen worden in de richting van de opgelegde rek 
bij toenemende spanning, en de krimphoek a zal dus afnemen. Voor a + O geldt F, = 
Fpg/2a.  Uit deze vergelijking blijkt dat wanneer a klein is, een verandering van Fpg een 
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grote verandering van F, tot gevolg heeft. Dus bij grote rekken zal een kleine afname van 
Fpg een groot spanningsrelaxatie-effect tot gevolg hebben. Dit is een erg simpel model 
dat de invloed van de Donnan osmotische druk op de elasticiteitsmodulus zou kunnen 
weergeven. Hierbij wordt opgemerkt dat de collageenvezels bij het inklemmen al een hoek 
van gemiddeld 30" met de inklemming maken. Verder kan een afname van de sterkte 
en het aantal interacties tussen de collageenvezels en de samengedrukte proteoglycanen 
in de vaste stofmatrix van invloed zijn op de toename van de spanningsrelaxatie bij een 
toename vaïì de ïek. 

De toename van de stijfheid van het materiaal bij een afname van de Na+-concentratie 
van 0.15 naar O M, bij constante rek, kan m.b.v. twee mechanismen verklaard worden. 
Door de afname van de Na+-concentratie stijgt de Donnan osmotische druk. Een toename 
van de druk resulteert in een toename van de spanning in de collageenvezels. De externe 
kracht die nodig is om de isometrische condities te handhaven is dus ook groter. De 
tweede verklaring is dat door de daling van de Na+-concentratie de negatief geladen 
groepen van de proteoglycanen en de collageenvezels elkaar sterker afstoten, waardoor de 
stijfheid van het materiaal toeneemt. Wanneer de druppelvloeistof veranderd wordt van 
gedestilleerd water naar fysiologische zoutoplossing neemt de Na+-concentratie toe. Hier 
vindt dus het tegenovergestelde proces plaats van wat hiervoor beschreven is, waardoor 
de stijfheid daalt. IE het k i t e ï d  t = 80 - 10Omin daalt de grootte van de kracht iets 
nadat een maximum bereikt is. Hier treedt in beperkte mate spanningsrelaxatie op. 
De snelheid van de verandering van de respons van het materiaal op een stapsgewijze 
verandering van de Na+-concentratie van de druppelvloeistof is te bepalen aan de hand 
van de richtingscoëfficiënt van de kracht-tijd-curve volgend op de stap. De richtingsco- 
efficiënt van de raaklijn in de punten volgend op het punt t = 40min is in absolute 
waarde groter dan de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in de punten volgend op het punt 
t = 20 min omdat de diffusietijden van water en ionen kleiner zijn voor t > 40 min. De 
permeabiliteit en de diffusiecoëfficiënt zijn voor t > 40min groter, omdat K en D beide 
stijgende funkties zijn als de vloeistofvolumefractie q5f toeneemt. De E-modulus is voor 
t > 40min ook groter omdat bij gelijke rektoestand van het proefstuk, de stijfheid op 
t = 40 min groter is dan op t = 20 min. Omdat de diffusietijd van water evenredig is met 
d 2 / ( K E )  (waarin d de dikte van het proefstuk is), is deze dus kleiner. De diffusietijd van 
de ionen is evenredig met d 2 / D ,  en is dus ook kleiner. 

De benaderde evenwichtswaarde van het derde tijdsinterval na een rekverandering, 
t = 40 - 60 min en t = 100 - 120 min, is kleiner dan de benaderde evenwichtswaarde van 
het eerste interval na een rekverandering, t = O - 20 min en t = 60 - 80 min, ondanks 
dezelfde rek en druppelvloeistof. Dit verschil wordt veroorzaakt door de lange-duur span- 
ningsrelaxatie. Of de exacte evenwichtswaarden ook verschillen is niet bekend. Om de 
exacte evenwichtswaarden te bepalen zou de tijdsduur van het interval verlengd moeten 
worden, tot minstens 10 uur. Het was voor deze experimenten echter niet mogelijk om 
zolang te wachten. 

Het lijkt erop dat tussenwervelschijfmateriaal stijver wordt naarmate het verder van 
de nucleus pulposus afligt en dus dichter bij de buitenste lamel van de anulus fibrosus 
ligt. De gemeten krachten lijken groter te zijn naarmate de proefstukken verder van de 
nucleus pulposus verkregen zijn. Dit verschijnsel kan niet overtuigend bewezen worden 
met de resultaten van de experimenten die in bijlage A gegeven zijn. De positie van het 
gesneden proefstuk is bepaald m.b.v. een schuifmaat en zoals al eerder vermeld bij het 
bepalen van de afmetingen van het proefstuk is dit eigenlijk een schatting van de posi- 
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tie. Het vermoeden wordt echter ondersteund door het feit dat bij het prepareren van 
de proefstukken geconstateerd is dat ook de grondsubstantie waar de collageenvezels in 
ingebed liggen stijver is naarmate het materiaal verder van de nucleus pulposus afligt. 
In de buurt van de buitenste lamel is het materiaal zo stijf dat er nauwelijks meer in te 
snijden valt met de botte kant van een scalpel. Om dit vermoeden te bevestigen zullen 
er experimenten gedaan moeten worden waarbij de locatie van het verkregen proefstuk 
nauwkeurig bekend is. Of de stijfheid van tussenwervelschijfmateriaal afhankelijk is van 
de positie van de tiisseaww.&&Elyf zelf, is niet bekend omdat de proefstukken op ver- 
schillende locaties zijn uitgesneden. Ook hiervoor moeten meer experimenten uitgevoerd 
worden. 

6.3 De bi-axiale experimenten 

Een verklaring voor het verloop van de krachten van de bi-axiale experimenten is minder 
eenvoudig. Het verloop van de kracht in x-richting wijkt af van het verloop van de x-kracht 
van de uni-axiale experimenten. In het eerste interval van t = O - 40 min neemt, tijdens 
het aanbrengen van de rek, de x-kracht sterk toe om vervolgens weer gedeeltelijk af te 
nemen. Hiervoor geldt de verklaring van het ontstaan van een vloeistofstroom die reeds 
bij de bespreking van de uni-axiale experimenten is toegelicht. 'Wanneer de concentratie 
van de druppelvloeistof wordt veranderd van 0.15 naar O M NaCl-oplossing neemt de x- 
kracht, i.t.t. het verloop van de kracht bij hogere rekken, af. Vermoedelijk spelen tijdens 
dit proces twee tegengestelde effecten een rol. Door de afname van de Na+-concentratie 
stijgt de osmotische druk in het proefstuk dat hierdoor wil zwellen in x-richting. Bij 
constante rek (in x-richting) zal de kracht in x-richting dan dalen. Maar door de stijging 
van de osmotische druk zal het proefstuk ook in z-richting willen zwellen. Bij een constante 
rek in x-richting zal, door de koppeling in de rek-energie funktie van de rek in z-richting 
aan de stijfheid in x-richting, de stijfheid in x-richting toenemen. De kracht in x-richting 
neemt dan dus toe. Bij kleine rekken (3% rek) overheerst het eerste effect het tweede 
effect, waardoor de kracht in x-richting daalt. Bij grotere rekken (6 en 12% rek) speelt 
hoofdzakelijk het tweede effect een rol, waardoor de x-kracht toeneemt. Op t = 140 min 
neemt de Na+-concentratie sprongsgewijs toe van O naar 0.15 M. Hierdoor treedt juist 
contractie van het weefsel op in de x-richting, waardoor de stijfheid van het materiaal 
toeneemt bij een kleine rek. Bij grotere rekken neemt de stijfheid van het materiaal af 
door de contractie in z-richting. 

Bij grotere rekken (6 en 12% rek) vertoont de x-kracht dus hetzelfde verloop als bij 
de uni-axiale experimenten. De grootte van de spanningsrelaxatie neemt toe bij grotere 
rekken. Opvallend is de bijna monotone toename van de stijfheid tijdens de intervallen 
t = 220 - 320 min en t = 385 - 425 min en de toename van de tijden waarop evenwicht 
bereikt wordt t.o.v. de evenwichtstijden bij de uni-axiale experimenten. Oorzaak hiervan 
zouden de langere diffusietijden kunnen zijn. De druppelvloeistof kan nu immers niet meer 
langs de lange kanten van het proefstuk weglopen zodat de onderkant van het proefstuk 
niet direkt in contact komt met de druppelvloeistof. De ionen kunnen nu alleen via diffusie 
door het proefstuk de onderkant van het proefstuk bereiken. Een andere mogelijkheid zou 
de invloed van het inklemmen van de lange kanten van het proefstuk kunnen zijn waardoor 
er geen dwarscontractie in y-richting meer mogelijk is. Om voor deze waarnemingen een 
duidelijke verklaring te geven, zal er meer onderzoek verricht moeten worden. 

Het verloop van de kracht in y-richting is moeilijk te verklaren. Een toename van 
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de kracht in y-richting lijkt in overeenstemming met een toename van de kracht in x- 
richting. Als de spanning in x-richting in de collageenvezels toeneemt, zal de spanning in 
y-richting ook toenemen omdat er geen dwarscontractie in die richting mogelijk is. De 
kracht die nodig is om de dwarscontractie tegen te gaan, wordt immers geleverd door 
de inklemming in y-richting. Een afname van de x-kracht gaat vanwege dezelfde reden 
gepaard met een afname van de y-kracht. Voor het eerste interval, d.w.z. t = O - 40 min, 
lijkt het alsof de spanningsrelaxatie in x-richting geen invloed heeft op het verloop van 
de kracht ir: y-richting. l3ij gmtere rekken (6 en 12% rek) vertoont de y-Kracht echter 
wel spanningsrelaxatie-effecten. Bij een afname van de Na+-concentratie van 0.15 naar 
O M neemt de kracht in y-richting af voor alle gemeten rekken. De verklaring van de twee 
tegengestelde effecten, die in deze omstandigheden de kracht in x-richting bepalen, geldt 
ook voor de y-kracht. Blijkbaar overheerst het effect van het zwellen in y-richting het 
effect van het zwellen in z-richting. Bij een overgang van O naar 0.15 M Na+-concentratie 
stijgt, in overeenstemming met het voorgaande, de kracht in y-richting. Voor de laatste 
zes intervallen, t = 180 - 450rnin, blijkt dat de grootte van de veranderingen van de 
y-kracht kleiner wordt. Blijkbaar beïnvloeden de rektoestanden van het proefstuk in x- 
en y-richting elkaar in grote mate. Bij kleine rekken in x-richting heeft een verandering 
van de rek of druppelvloeistof de grootste invloed op de kracht in y-richting. De kracht 
io x-ïichticg ver2xdert hijza r,iet;. Bij grotere rekken in x-richting ondervindt vooral de 
kracht in x-richting veel invloed van een verandering in de rek of druppelvloeistof. 

6.4 Conclusies en aanbevelingen 

Uit de resultaten van de isometrische experimenten kunnen een aantal conclusies getrok- 
ken worden. Het zwelgedrag van tussenwervelschijfmateriaal is anisotroop en inhomogeen. 
Het krachtverloop voor de uni-axiale trekexperimenten is eenduidig. Een toename van de 
rek veroorzaakt een sterke toename van de kracht gevolgd door spanningsrelaxatie en een 
afname van de Na+-concentratie in het weefsel veroorzaakt (voor niet al te kleine rekken) 
een toename van de kracht. De interacties tussen de collageenvezels en de proteoglycanen 
spelen een belangrijke rol in de grootte van de trekstijfheid van de vaste stofmatrix. De 
grootte van de veranderingen van de kracht ten gevolge van een verandering in de rek 
of druppelvloeistof neemt bij een toename van de rek toe voor de kracht in x-richting 
en neemt af voor de kracht in y-richting. De grootte van de gemeten krachten verschilt 
aanzienlijk per proefstuk. Uit de bi-axiale experimenten kan geconcludeerd worden dat 
het zwelgedrag niet alleen bepaald wordt door een toename van de stijfheid bij een afname 
van de Na+-concentratie, maar dat vooral bij kleine rekken ook het zwellen in de richting 
van de opgelegde belasting een rol speelt. 

Het lijkt erg zinvol om de tot nu toe erg simpele experimenten uit te breiden. Ge- 
baseerd op de resultaten van de experimenten, worden een aantal aanbevelingen gedaan 
voor een eventueel vervolg. Ten eerste zullen er meer bi-axiale experimenten uitgevoerd 
moeten worden om de resultaten die in dit verslag besproken zijn te bevestigen. Hierbij is 
het nuttig om de afmetingen van de proefstukken nauwkeurig te bepalen en de invloed van 
de afmetingen op de grootte van de krachten vast te stellen. Verder is het zinvol om een 
biochemische analyse van het proefstuk te maken en de structurele organisatie van de col- 
lageenvezels en de proteoglycanen te bepalen. Het nauwkeurig vaststellen van de locatie 
van het proefstuk in de tussenwervelschijf is belangrijk i.v.m. de grootte van de gemeten 
krachten. Indien de diffusietijden van water en Na+-ionen door het betreffende materiaal 
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bekend zijn, kunnen een aantal opgetreden verschijnselen nader bekeken worden, zoals 
b.v. de snelheid waarmee veranderingen optreden. Tot slot, een goede aansturing van de 
trekbank is zeer belangrijk voor juiste en betrouwbare metingen. 
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Figuur A . 2  Resultaat van experiment 1. De kracht in x-richting vertoont een typisch 
verloop veroorzaakt door de veranderingen in opgelegde rek e n  druppelvloeistof. Het x- 
teken duidt de kracht op t = O aan. 

Bijzonderheden: 

o De kracht op t = O, x = 0 is niet gelijk aan nul gesteld. De exacte waarde van de 
kracht is, zoals al eerder vermeld in hoofdstuk 5, niet bekend. De kracht Fz(0,O) 
wordt geschat op ongeveer 0.3 N .  De snelheid v, waarmee de assen verplaatst worden 
bij het aanbrengen van de rekken is 0.1 mm s-'. 

o Het proefstuk heeft aanvaardbare afmetingen, d.w.z. het is dun (d  < 1 mm) en breed 
( b  N 4mm). Er wordt op de bovenkant van het proefstuk gedruppeld, waardoor 
diffusie van de bovenkant naar de onderkant van het proefstuk moet plaatsvinden 
om evenwicht van de krachten te krijgen. Doordat het proefstuk dun is kan diffusie 
binnen een redelijke tijd plaatsvinden. Het voordeel van de uni-axiale experimenten 
is echter wel dat de druppelvloeistof langs de zijkant van het proefstuk wegloopt, 
zodat ook een deel van de onderkant vochtig wordt. Door de goede diffusie wordt het 
krachtenevenwicht binnen een redelijk korte tijd bereikt (de diffusietijd t is ongeveer 
evenredig met d2) .  

o De locatie waar het proefstuk gesneden is, ligt net iets voorbij het midden van de 
anulus fibrosus. De gemeten kracht is redelijk groot, waaruit blijkt dat het materiaal 
een behoorlijke stijfheid heeft. 
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Figuur A . 3  Resultaat van experiment 2. De kracht in x-richting vertoont een typisch 
verloop veroorzaakt door de veranderingen in opgelegde rek en druppelvloeistof. Het x- 
teken duidt het nulpunt van de kracht aan. 

Bijzonderheden: 

o Op t = 0, x = 0 is een poging gedaan om de kracht in het weefsel gelijk aan nul 
te krijgen. Deze kracht is zeer klein, n.1. I?, N 0.01N. De reksnelheid v, is gelijk 
aan 0.1 mm s-l. De vele onregelmatigheden, ook wel ruis genoemd, op de vlakkere 
stukken van de grafiek worden veroorzaakt door de kleine gevoeligheid waarmee 
gemeten is, in combinatie met de kleine schaling langs de y-as. 

o De dikte van het proefstuk is kleiner dan lmm. De breedte van het proefstuk 
is ongeveer 2mm, wat erg smal is. Ook hier wordt binnen een redelijke tijd het 
krachtenevenwicht bereikt. 

o De locatie van dit proefstuk in de tussenwervelschijf ligt dicht tegen de nucleus 
pulposus aan. De gemeten kracht is klein, wat duidt op een relatief lage stijfheid. 
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Figuur A.4: Resultaat van experiment 3. De kracht in x-richting vertoont een typisch 
verloop veroorzaakt door de veranderingen in opgelegde rek e n  druppelvloeistof. Het x- 
teken duidt het nulpunt van de kracht aan. 

Bijzonderheden: 

o Ook bij dit experiment is geprobeerd om de kracht op t = O ,  z = O gelijk aan nul te 
stellen, waardoor F,(O, O) N -0.008 N .  De reksnelheid v, is gelijk aan 0.05 mm s-'. 

o Het proefstuk is iets dikker dan de proefstukken gebruikt voor de vorige twee experi- 
menten ( d  N 1 mm). De breedte is gelijk aan 3 mm. Door het iets dikker zijn van het 
proefstuk is de tijd die nodig is om evenwicht t e  bereiken groter. Dit is vooral goed 
te zien aan het verloop van de kracht in het tweede gedeelte van het experiment. 

o Het proefstuk is gesneden op een plaats die ongeveer halverwege de lamellen van de 
anulus fibrosus ligt. De kracht die gemeten is voor dit proefstuk is groter dan de 
kracht gemeten bij experiment 2 en kleiner dan de kracht gemeten bij experiment 1. 
Of deze vergelijking van de grootte van de krachten ook werkelijk gemaakt mag 
worden is de vraag omdat de proefstukken van verschillende tussenwervelschijven 
afkomstig zijn. 
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Figuur A . 5  Resultaat van experiment 4. De kracht in x-richting vertoont een typisch 
verloop veroorzaakt door de veranderingen in opgelegde rek en druppelvloeistof. Het x- 
teken duidt het nulpunt van de kracht aan. 

Bijzonderheden: 

o De kracht op t = O, x = O is voor zover dit mogelijk was, gelijk aan nul gesteld. 
Dit resulteerde in een kracht F,(O,O) N -0.002N. De reksnelheid v, is gelijk aan 
0.05 mm s-’. 

o De dikte van het proefstuk is kleiner dan lmm. De breedte variëert van 3mm aan 
het ene uiteinde van het proefstuk tot 2mm aan het andere uiteinde. De diffusie 
door het proefstuk vindt binnen redelijk korte tijd plaats. Opvallend is de grootte 
van de spanningsrelaxatie die het materiaal ondervindt tijdens het druppelen met 
gedestilleerd water. Zelfs tijdens het interval t = 20 - 40 min is het relaxatie-effect 
goed te  zien. 

o De positie van dit proefstuk in de tussenwervelschijf is redelijk dicht bij de nucleus 
pulposus. De stijfheid van dit materiaal is vergeleken met het materiaal dat ge- 
bruikt is voor de volgende twee experimenten, waarvan de proefstukken van dezelfde 
tussenwervelschijf afkomstig zijn, aan de hoge kant. 
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Figuur A . 6  Resultaat van experiment 5. De kracht in x-richting vertoont een typisch 
verloop veroorzaakt door de veranderingen in opgelegde rek en druppelvloeistof. Het x- 
teken duidt het nulpunt van de kracht aan. 

Bijzonderheden: 

o Op t = 0,z = 0 is kracht bijna gelijk aan nul, n.1. 0 . 0 0 2 N .  Hiervoor was echter 
een opvallend grote verplaatsing van de assen in negatieve x-richting nodig. De 
reksnelheid v, is gelijk aan 0.05 mm s-'. 

o De dikte van het proefstuk is kleiner dan 1 mm. De breedte van het proefstuk variëert 
van 4 rnm aan het ene uiteinde tot 3 mm aan het andere uiteinde van het proefstuk. 
De kracht nadert binnen een redelijk korte tijd tot een evenwichtswaarde. 

o De locatie waar het proefstuk gesneden is, ligt iets verder van de nucleus pulposus 
af dan de positie van het proefstuk gebruikt voor het vorige experiment, dat van 
dezelfde tussenwervelschijf afkomstig is. De gemeten kracht is echter lager dan de 
kracht gemeten bij experiment 4. 
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Figuur A . 2  Resultaat van experiment 6. De kracht in x-richting vertoont een typisch 
verloop veroorzaakt door de veranderingen in opgelegde rek en  druppelvloeistof. Het x- 
teken duidt het nulpunt van de kracht aan. 

Bijzonderheden: 

o De kracht F,(O, O) is ongeveer gelijk aan 0.004 N .  De snelheid v, waarmee de ver- 
plaatsingsassen bewegen is gelijk aan 0.05 mm s-'. 

o De dikte van dit proefstuk is ongeveer lmm,  de breedte is gelijk aan 4mm. De 
kracht nadert redelijk snel tot een evenwichtswaarde. 

o Ook dit proefstuk is van dezelfde tussenwervelschijf afkomstig als de proefstukken 
gebruikt voor de vorige twee experimenten. De locatie van dit proefstuk ligt dicht 
bij de buitenste rand van de anulus fibrosus. Dit resulteert in een grotere stijfheid 
dan de stijfheid bepaald bij experiment 5 .  
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Voor de twee onderstaande experimenten is een uitgebreider meetprotocol toegepast. 
Het resultaat van de extra voorgeschreven rekstappen en concentratieveranderingen wordt 
niet verder toegelicht, maar spreekt voor zich. 

tijd [SI 

Figuur A . $  Meetprotocol van de uni-axiale experimenten 7 en 8. De doorgetrokken lijn 
geeft het verloop van de opgelegde rek weer. De stippellijn geeft de concentratieverandering 
weer van de op het proefstuk gedruppelde vloeistof. 
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Figuur A . 9  Resultaat van experiment 7. De kracht in x-richting vertoont een typisch 
verloop veroorzaakt door de veranderingen in opgelegde rek e n  druppelvloeistof. Het x- 
teken duidt het nulpunt van de kracht aan. 

Bijzonderheden: 

o Ook bij dit experiment is geprobeerd om de kracht op t = O, z = O gelijk aan nul te 
stellen, waardoor F,(O, O) N 0.006 N .  De reksnelheid w, is gelijk aan 0.1 mm s-'. 

o Dit proefstuk is relatief dik, d x 1 mm. De breedte variëert van 3.5 mm aan het 
ene uiteinde van het proefstuk tot 2.5 mm aan het andere uiteinde. Door de relatief 
grote dikte duurt de diffusie door het proefstuk lang. De kracht nadert daardoor 
niet tot evenwicht binnen het gekozen tijdsinterval. 

o Dit proefstuk is afkomstig van dezelfde tussenwervelschijf als het proefstuk gebruikt 
voor experiment 3. De locatie waar het proefstuk verkregen is, ligt heel dicht tegen 
de nucleus pulposus aan. De gemeten kracht tijdens de eerste twee rekstappen is 
echter ongeveer even groot als de kracht gemeten bij experiment 3. 
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experiment 8 - UNI-AXLAAL 

Figuur A.l& Resultaat van experiment 8. De kracht in x-richting vertoont een typisch 
verloop veroorzaakt door de veranderingen in opgelegde rek en  druppelvloeistof. Het x-teken 
duidt het nulpunt van de kracht aan. 

Bijzonderheden: 

o Op t = O, x = 0 is de kracht ongeveer gelijk aan 0.65 N ,  wat erg groot is. Het 
leek dan ook niet mogelijk om m.b.v. het verplaatsen van de assen de kracht in het 
weefsel gelijk aan nul te krijgen, binnen de beschikbare ruimte die hiervoor aanwezig 
was. De verplaatsingssnelheid u, van de assen is gelijk aan 0.1 mm s-'. 

o Het proefstuk is minder dan lmm dik, en de breedte is gelijk aan 8mm. Het is 
duidelijk te zien dat de kracht sneller tot een evenwicht nadert dan bij het vorige 
experiment met een relatief dik proefstuk. 

o Ook dit proefstuk is van dezelfde tussenwervelschijf afkomstig als het proefstuk ge- 
bruikt voor het vorige experiment en experiment 3. De locatie van het proefstuk 
in de tussenwervelschijf ligt tussen de posities van de proefstukken gebruikt voor 
experiment 7 en experiment 3 in. De stijfheid van dit materiaal is groter dan de 
stijfheid van het materiaal gebruikt voor het vorige experiment. 



Bijlage B 

Resultaten van de bi-axiale 
experimenten 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de bi-axiale experimenten 
en de bijbehorende meetprotocollen. Bijzonderheden en problemen die zijn opgetreden 
tijdens de experimenten worden bij de betreffende figuren vermeld. 

experiment 1 - BI-AXIAAL 
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Figuur B.l: 'Meetprotocol' van het bi-axiale experiment l A ,  dat de problemen met de 
aansturing van de trekbank weergeeft. De doorgetrokken lijn geeft het verloop van de 
rek in x-richting weer. De streep-stippellijn toont het verloop van de rek in y-richting. 
De stippellijn geeft de concentratieverandering weer van de op het proefstuk gedruppelde 
vloeistof. 
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Bij het starten van dit experiment bleken er problemen te zijn met de aansturing 
van de trekbank. Door deze problemen is er op t = O een ongewenste verplaatsing in 
negatieve y-richting opgetreden van -1 mm. De verplaatsing van de bekkens in y-richting 
werd verondersteld gelijk aan nul te zijn, maar bij het starten van de meting verplaatsten 
zowel de bekkens in x- als de bekkens in y-richting. N a  5 minuten is geprobeerd om de 
totale verplaatsing van de bekkens in y-richting weer gelijk aan nul te krijgen, maar toen 
verplaatsten de bekkens in y-richting helemaal niet meer. Een kleinere verplaatsing van 
n u.u K?- I f  I f &  LI .- positieve y-rkhtkg !&te wei. Deze eindpositie is daarna niet meer wxanderd. 
Vervolgens is gekeken of de bekkens in x-richting goed functioneerden en of de gemeten 
krachten waarschijnlijke waarden opleverden. Dit laatste is gedaan omdat er onzekerheid 
bestond over het goed inklemd zijn van het proefstuk. De gemeten krachten behorend bij 
dit 'meetprotocol' zijn in figuur B.2 weergegeven. 

. .  

experiment 1 - BI-AXIAAL 

tijd [SI 

Figuur B . 2  'Resultaat' van het bi-axiale experiment lA ,  dat de gemeten krachten tijdens 
de problemen met de aansturing van de trekbank toont. De doorgetrokken lijn toont het 
verloop van de kracht in x-richting. De streep-stippellijn geeft het krachtverloop in y- 
richting weer. 

De vreemde sprongen die in het krachtverloop te zien zijn worden veroorzaakt door de 
niet gemeten intervallen tussen het starten van twee metingen in. Op het verloop van 
de gemeten krachten wordt niet ingegaan. Uit de figuur blijkt dat het proefstuk goed is 
ingeklemd. 
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Na ongeveer 30 minuten wordt het experiment gestart waarvan het meetprotocol in 
de onderstaande figuur is gegeven. 

experiment1 - BI-AXIAAL 
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Figuur B.3  Meetprotocol van het bi-axiale experiment 1 B. De doorgetrokken lijn geeft het 
verloop van de opgelegde rek in x-richting weer. De streep-stippellijn toont de constante, 
negatieve rek in y-richting. De stippellijn geeft de concentratieverandering weer van de op 
het proefstuk gedruppelde vloeistof. 

Opgemerkt wordt dat op t = 30 min een rekverandering in x-richting wordt voorgeschre- 
ven van 6 naar 12% rek. In y-richting wordt geen rekverandering meer voorgeschreven. 
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experiment 1 - BI-AXIAAL 
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Figuur B.4: Resultaat van het bi-axiale experiment IB. De doorgetrokken lijn toont het 
verloop van de kracht in x-richting t.g.v. de veranderingen in opgelegde rek e n  druppel- 
vloeistof. De streep-stippellijn geeft het krachtverloop in y-richting weer. Het x-teken is 
het beginpunt van de x-kracht, het o-teken is het beginpunt van de y-kracht. 

Bijzonderheden: 

De krachten op t = 30 min, z = 0.48 mm, y = -0.5 mm zijn gelijk aan F, = 0.36 N 
en Fy = -0.13N. De snelheid v, waarmee de assen verplaatst worden tijdens het 
aanbrengen van een verandering in de rek is gelijk aan 0.05 mm s-'. 

Het proefstuk dat voor dit experiment gebruikt is, is erg dun. De breedte is zodanig 
dat het proefstuk net op de lange kanten van het frame kan worden vastgeplakt, 
maar uit het resultaat van de metingen blijkt dat dit geen problemen oplevert. 

Het proefstuk is uit dezelfde tussenwervelschijf gesneden als het proefstuk dat ge- 
bruikt is voor het uni-axiale experiment 2. De positie van dit proefstuk in de tus- 
senwervelschijf ligt iets verder van de nucleus pulposus af. De gemeten krachten zijn 
echter niet te vergelijken, omdat dit een bi-axiaal experiment betreft waarbij het 
proefstuk in y-richting is samengedrukt. Ondanks de problemen die bij het star- 
ten van dit experiment zijn opgetreden, komt het verloop van de gemeten krachten 
voor zowel de x- als de y-richting overeen met het verloop van de krachten in het 
bi-axiale experiment 3 bij overeenkomstige rekken. Het resultaat hiervan is reeds in 
hoofdstuk 5 vermeld en in hoofdstuk 6 is geprobeerd een verklaring te geven. 
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experiment2 - BI-AXIAAL. 
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Figuur B.5: Meetprotocol van het bi-axiale experiment 2. De doorgetrokken lijn geeft 
het verloop van de opgelegde rek in x-richting weer. In y-richting wordt het proefstuk 
niet gerekt. De stippellijn geeft de concentmtievemndering weer van de op het proefstuk 
gedruppelde vloeistof. 

Ook bij het opstarten van dit experiment waren er problemen met de aansturing van de 
trekbank. Als eerste meettijd was een tijd van 40 minuten gekozen. Nadat de meting 
gestart was, verscheen na ongeveer 40 seconden de melding dat de meting voltooid was. 
Vervolgens is om zo snel mogelijk een nieuwe meting te starten dezelfde meting nog een 
tweede en een derde keer gestart, telkens met hetzelfde resultaat. In de data van de eerste 
meting werd een meettijd van 40 minuten vermeld. Omdat de snelheid waarmee de assen 
verplaatst waren bekend was, kon nagerekend worden dat de werkelijke meettijd ongeveer 
39 seconden geweest moest zijn. Voor de tweede en derde meting is aangenomen dat de 
werkelijke meettijd gelijk was aan de werkelijke meettijd van de eerste meting. 
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experiment2 - BI-AXIAAL 
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Figuur B.6  Resultaat van het bi-axiale experiment 2. De doorgetrokken lijn toont het 
verloop van de kracht in x-richting t.g.v. de veranderingen in opgelegde rek en  druppel- 
vloeistof. De streep-stippellijn geeft het krachtverloop in y-richting weer. Het x-teken is 
het nulpunt van de x-kracht, het o-teken is het nulpunt van de y-kracht. 

Bijzonderheden: 

o De krachten op t = O, x = O ,  y = O zijn gelijk aan F, = -1.2 N en Fy = -0.2 N .  De 
reksnelheid v, is gelijk aan 0.05 mms-'. De berekende meettijden voor de 'mislukte' 
metingen lijken goed te kloppen met de werkelijke tijden. Er zijn geen eigenaardig- 
heden tijdens de eerste 2 minuten van de meting te ontdekken. 

o Het proefstuk dat voor dit experiment gebruikt is, is dik ( d  > 1 mm). Het materiaal 
was erg uitgedroogd doordat het lang in de diepvries gelegen had en omdat het in 
kleine stukken gezaagd was. Het snijden van een goed proefstuk was hierdoor erg 
moeilijk en het is niet zeker dat het materiaal tijdens het snijden niet beschadigd is. 
Tevens moesten er veel dwarsverbindingen doorgesneden worden om een vezellaag 
los te prepareren. Bij gebrek aan materiaal is het proefstuk toch gebruikt voor een 
experiment. Het proefstuk is op een positie dicht bij de buitenste rand van de anulus 
fibrosus gesneden. 

o Het verloop van de kracht in x-richting is tijdens de eerste drie tijdsintervallen niet 
erg duidelijk. De sterke toename van de stijfheid van het materiaal en de spannings- 
relaxatie tijdens het eerste interval zijn duidelijk te zien. De kracht in het tweede 
interval, waarin gedruppeld wordt met gedestilleerd water, daalt eerst tot onder de 
evenwichtswaarde van het eerste interval om vervolgens toe te nemen tot boven de 
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minimum waarde in het eerste interval. De kracht in het derde interval daalt snel 
en neemt vervolgens geleidelijk toe. Het verdere verloop van de kracht in x-richting 
lijkt op het verloop van de x-kracht van het bi-axiale experiment 3. Het verloop 
van de kracht in y-richting vertoont duidelijk overeenkomsten met het verloop van 
de y-kracht van experiment 3. Opvallend is dat de y-kracht tijdens de eerste drie 
tijdsintervallen groter is dan de x-kracht. 
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experiment 3 - BI-AXIAAL 

tijd [ x l W  SI 

Figuur B. 7: Meetprotocol van het bi-axiale experiment 3. De doorgetrokken lijn geeft 
het verloop van de opgelegde rek in x-richting weer. In y-richting wordt het proefstuk 
niet gerekt. De stippellijn geeft de concentratieverandering weer van de op het proefstuk 
gedruppelde vloeistof. 

Bij het starten van dit experiment zijn dezelfde problemen opgetreden als bij het vo- 
rige experiment. Ook hier zijn de meettijden van verkeerde metingen omgerekend naar 
werkelijke meettijden. 
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Figuur B.8  Resultaat van het bi-axiale experiment 3. De doorgetrokken lijn toont het 
verloop van de kracht in x-richting t.g.v. de veranderingen in opgelegde rek en druppel- 
vloeistof. De streep-stippellijn geeft het krachtverloop in y-richting weer. Het x-teken is 
het nulpunt van de x-kracht, het o-teken is het nulpunt van de y-kracht. 

Bijzonderheden: 

o Op t = O ,  x = O ,  y = O zijn de krachten in x- en y-richting gelijk aan resp. -0.19 N 
en -0.88 N .  De reksnelheid v, is gelijk aan 0.05 mm s-'. 

e Het proefstuk dat voor dit experiment gebruikt is, lijkt anatomisch gezien beter 
dan het proefstuk dat gebruikt is voor experiment 2. Het proefstuk is iets dikker 
dan 1 mm en ook dit materiaal is erg uitgedroogd. Het snijden van dit proefstuk 
leverde echter minder problemen op dan het snijden van het proefstuk gebruikt voor 
experiment 2 en er waren minder dwarsverbindingen aanwezig die doorgesneden 
moesten worden. De positie in de tussenwervelschijf waar het proefstuk gesneden is 
ligt dicht bij de buitenste rand van de anulus fibrosus. Het proefstuk is gesneden uit 
dezelfde tussenwervelschijf als het proefstuk gebruikt voor het vorige experiment. 
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