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SAMENVATTING 

Bij de vakgroep Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg wordt onderzoek 

verricht naar het mechanisch gedrag van de tussenwervelschijf. Binnen dat kader worden 

methoden ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in het materiaalgedrag van de 

tussenwervelschijf. Biologisch weefsels als deze vertonen een tijdsafhankelijk effect. Dit 

tijdsafhankelijke effect kan worden beschreven door de visco-elastische theorie. 

Er zijn cilinder-vormige proefstukken gemaakt van twee componenten van de 

tussenwervelschijjf, de nucleus pulposus en de anulus fibrosus. Voor de nucleus pulposus 

proefstukken is een onderscheid gemaakt in ingevroren en verse proefstukken. Voor de anulus 

fibrosus proefstukken is een onderscheid gemaakt in axiale, met de lamelrichting loodrecht op 

het bovenoppervlak, en radiale proefstukken, met de lamelrichting evenwijdig aan het 

bovenoppervlak. De proefstukken zijn onderworpen aan dynamische metingen, sinusoïdaal 

vormige afschuivingen, waarbij de responsie als functie van de hoekfrequentie en de amplitude 

van de afschuifrek is gemeten. De metingen zijn verricht op de Rheometrics Fluid Spectrometer- 

I1 van de vakgroep WFW (TUE). 

De nucleus pulposus proefstukken vertonen shear-thinning gedrag: een dalende viscositeit bij 

toenemende (effectieve) afschuifsnelheid. De ingevroren en verse proefstukken vertonen, 

vergeleken met reproduceerbaarheidsmetingen, een verschillend gedrag. Voor de ingevroren 

proefstukken wijkt het interceptverschil (gemiddeld 0.5) van een lineaire regressielijn significant 

af van de reproduceerbaarheidsmetingen (gemiddeld 0.06). Voor de verse proefstukken geldt dat 

het interceptverschil (gemiddeld 0.05) overeen komt met de reproduceerbaarheidsmetingen. Dit 

verschil wordt veroorzaakt door de verschillende manier van proefstukpreparatie. Hoe groot de 

invloed van de preparatie is, is niet met zekerheid te zeggen. Het model van Doraiswamy et al. 

(1 99 1) geeft voor het hele frequentiegebied een goede beschrijving voor het visco-elastische 

gedrag van de nucleus pulposus. Typische modelparameters zijn: 5,,=109-104 Pa en n=0.30. De 

derde parameter, K, vertoont een grote spreiding (10-'-102 Pas"). 

De axiale anulus fibrosus proefstukken vertonen een grotere viskeuze dan elastische component 

(tan(S)>l), de radiale proefstukken een grotere elastische component (tan(S)<l). Dit verschil 

wordt veroorzaakt door de verschillende richting van de lamellen in de proefstukken. Het visco- 

elastische gedrag van de anulus fibrosus is gemodelleerd met een visco-elastische model met een 

discrete formulering, een generalisatie van het standaard Maxwell-model, voor de 

relaxatiefunctie. Dit model beschrijft het visco-elastische gedrag van de anulus fibrosus niet 

voldoende. 
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Bij de vakgroep BewegingsWetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg wordt onderzoek 

verricht naar het mechanisch gedrag van de tussenwervelschijf. Het onderzoek resulteerde tot nu 

toe in een Eindige Elementen Model van Snijders (1993). Via experimenteel onderzoek probeert 

men het model te valideren. Graven (1993) valideerde het model voor wat betreft de radiale 

uitbolling onder axiale belasting van de tussenwervelschijf. Met "confined compression" 

experimenten (Drost et al., 1992) wordt getest hoe proefstukken uit de tussenwervelschijf zich 

gedragen onder chemische eníof mechanische belasting. 

Biologische weefsels als de tussenwervelschijf vertonen een tijdsafhankelijk gedrag. Bij het 

mechanisch belasten van dit soort weefsels hangt de vervorming af van de wijze waarop de 

mechanische belasting is aangebracht, de belastingsgeschiedenis. Dit tijdsafhankelijke gedrag 

kan worden beschreven door de visco-elastische theorie. In het model van Snijders (1993) is er 

behoefte aan een beschrijving volgens deze visco-elastische theorie van de componenten van de 

tussenwervelschijf. In de volgende paragraaf wordt de samenstelling van de tussenwervelschijf 

beschreven. Deze beschrijving is hoofdzakelijk ontleend aan Gosh et al. (1988) en is gebaseerd 

op de volgroeide, menselijke tussenwervelschijf. 

1.2 Samenstelling van de tussenwervelschijf 

De tussenwervelschijf bestaat uit drie componenten, te weten de nucleus pulposus, de anulus 

fibrosus en de eindplaten. De nucleus pulposus is centraal gelegen in de tussenwervelschijf. De 

anulus fibrosus is gelegen rond de nucleus pulposus en omsluit deze. De eindplaten vormen de 

scheiding tussen de nucleus pulposus en de anulus fibrosus enerzijds en de wervellichamen 

anderzijds. De eindplaten worden in de rest van dit verslag buiten beschouwing gelaten. Figuur 

1.1 geeft een schematische weergave van de tussenwervelschijf met aangrenzende 

wervellichamen. In werkelijkheid is er geen echte onderverdeling tussen de nucleus pulposus en 

de anulus fibrosus te maken. In radiale richting gaat de nucleus pulposus gelijkmatig over in de 

anulus fibrosus. De fuacties van de tussenwervelschijf zijn (Humzah en Soames, 1988): 

1. het behoud van een deformeerbare ruimte tussen twee wervels; 

2. het behoud van flexibiliteit aan de wervelkolom; 

3. het absorbeïeïì vaa schok. 
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De nucleus pulposus is een gelatine-achtige substantie bestaande uit chondrocyt-achtige cellen 

gelegen in een intracellulaire matrix van collagene vezels, proteoglycanen en water. 

De anulus fibrosus is opgebouwd uit een laag concentrische lamellen bestaande uit collagene 

fibrillen, ingebed in een gehydrateerde matrix van proteoglycanen (zie figuur 1.2). De dikte van 

de lamellen varieert radiaal van 200-400 micrometer, waarbij de dikte naar buiten toe afneemt 

(inoue, 1973). Op sommige plaatsen zijn de lamellen met elkaar versmolten (Marchand en 

Ahmed, 1990). De ligging van de fibrillen in de opeenvolgende lamellen is alternerend 

georiënteerd onder een hoek van 20-30 graden met het transversale vlak. 

~- 

I - nudeus WIDOSUS 

anulus fibrosus 

Figuur 1.1 De tussenwervelschijf met aangrenzen- 
de wervellichamen: a) nucleus pulposus; b) anulus 
fibrosus; c) eindplaat (naar Deurhof, 1993). 

Figuur 1.2 De lamellen van de anulus fibrosus (naar 
Gosh et ai., i988). 

Collageen is een polymeer met als monomeer tropocollageen. Het tropocollageen bestaat uit een 

triple-helix: drie om elkaar heen gewonden eiwitten (aminozuurketens), die onderling door 

dwarsbruggen zijn verbonden. Het moleculaire gewicht van collageen is ongeveer 300.000. Vijf 

collageen moleculen vormen samen een microfibril. De microfibrillen zijn in een tetragonaal 

rooster verenigd tot fibrillen. 

De nucleus pulposus bevat hoofdzakelijk het collageentype 11, de anulus fibrosus het 

collageentype I. De totale hoeveelheid collageen in de nucleus pulposus bedraagt 30%, in de 

anulus fibrosus 50-60% van het drooggewicht (Snijders, 1993). 

Collageen is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de weerstand van biologische 

weefsels tegen belasting. De (Youngs) elasticiteitsmodulus van collageen fibrillen ligt in de orde 

grootte van 108-109 Pa, de treksterkte in de orde grootte 107-108 Pa (Haut en Little, 1972). Toch 

is het verbazend dat er relatief weinig onderzoek naar het mechanisch gedrag van collageen is 

verricht. 

Een uitzondering is peesmateriaal. Pezen bevatten voornamelijk collageen type I, wat ook in de 

anulus fibrosus voorkomt. Rigby (1964) toonde met trekproeven aan dat dit collageen type zich 

niet-lineair gedraagt tot 3.0% rek en daarboven lineair. Het fisiologisch bereik van de meeste 

pezen ligt benedefi 3.9% rek (figby, 196.1). McN211y en Adam (1992) registreerdec mzxximale 

rekken van 2.5% in de anulus fibrosus van de lumbale tussenwervelschijf bij normaal 
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fjsiologisch bereik (2-3 graden axiale rotatie, Gosh et al., 1988). Bij herhaalde hysterese 

experimenten neemt de stijfleid van peesmateriaal toe. De hoeveelheid gedissipeerde energie 

neemt hierbij af (Rigby, 1964 en Galante, 1967). Haut en Little (1972) beschreven het 

constitutief gedrag van collageen fibrillen, verkregen uit rattestaart pezen, aan de hand van de 

integraalformulering van Fung (1968). Ter validatie van deze formulering voerden zij relaxatie 

experimenten, hysterese experimenten en dynamische trekproeven uit. De intergraalformulering 

van Fung bleek echter ongeschikt voor de beschrijving van het constitutief gedrag van het 

collageen. 

Sanjeevi et al. (1982) beschreven het visco-elastische gedrag van collageen fibrillen, ook 

~- 

verkregen uit rattestaart pezen, aan de hand van een differentiaalvergelijking (vier parameters). 

Zij onderscheidden een elastisch gedeelte, bestaande uit een lineaire veer in serie met een niet- 

lineaire veer, en een viskeus gedeelte, bestaande uit een demper en een niet-lineaire kmisterm. 

Deze formulering bleek geschikt voor de beschrijving van het collageen in het peesmateriaal. 

Proteoglycanen zijn glycosaminoglycanen gekoppeld aan een centraal eiwitketen. De elementaire 

bouwsteen van de glycosaminoglycanen is een dubbelsuiker, opgebouwd uit twee enkelvoudige 

suikers van elk zes koolstofatomen (zgn. hexosaminen). Giycosaminogiycanen bestaan büitefi 

deze hexosaminen nog uit stikstof-, sulfaat- en carboxylgroepen. In een waterige oplossing zijn 

deze groepen door ionisatie negatief elektrisch geladen. De meest voorkomende zijgroepen van 

de glycosaminoglycanen in de tussenwervelschijf zijn chondroitin 4-, 6- en keratan-sulfaat. 

Een deel van de proteoglycanen zijn gebonden aan hyaluronzuur en vormen zo het 

proteoglycaanaggregaat. De onderstaande figuur geeft een schematische weergave van een 

proteoglycaan en een proteglycaanaggregaat. 

-4 ,  - 
bindings keratan chondroitin 
plaats sulfaat suffaat 

regio regio 

Figuur 1.3 Schematische weergave van a) een proteoglycaan en b) een proteoglycaanaggregaat. 

Door hun vele negatieve ladingen zijn de aggregaten in staat water te hydrateren. Het water is 

zo vrij uitwisselbaar gebonden. 

Het percentage proteoglycanen in de nucleus pulposus bedraagt 50-60%, in de a n u h  fibrosus 

20% van het drooggewicht (Snijders, 1993). De proteoglycanen in de anulus fibrosus bestaan uit 
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een langer centraal eiwitketen dan die van de nucleus pulposus (Humzah en Soames, 1988). 

Het visco-elastisch gedrag van proteoglycaan monomeer en aggregaat oplossingen is uitgebreid 

onderzocht door Hardingham et al. (1987), Mow et al. (1984 en 1989), Soby et al. (1990) en 

Zhu et al. (1991). Zij voerden soortgelijke experimenten uit als in dit verslag worden 

beschreven. 

De oplossingen werden verkregen uit kraakbeen, waarvan de proteoglycanen qua samenstelling 

overeenkomen met die van de tussenwervelschijf. De concentraties van de oplossingen 

varieerden van 10 mg/ml tot 50 mg/ml. Mow et al. (1984 en 1989), Hardingham et al. (1987) en 

Zhu et al. (1991) onderwierpen de oplossingen aan afschuifrekken van 50%. Soby et al. (1990) 

gebruikte afschuifrekken van 1.0% en 5.0%. Mow et al., Hardingham et al. en Soby et al. 

bestudeerden de invloed van de concentratie aggregaat op het visco-elastisch gedrag van de 

oplossing. Zhu et al. zochten naar een verklaring voor het gedrag van de proteoglycaan 

monomeer en aggregaat oplossingen. 

- 

1.3 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek is: "inzicht te verschaffen in het visco-elastische gedrag van 

twee componenten van de tussenwervelschijf: de nucleus pulposus en de anulus fibrosus". 

Om de doelstelling te vervullen moet: 

1. een experimentele opzet worden ontwikkeld ter bepaling van het visco-elastisch gedrag; 

2. het resultaat van de experimenten worden verklaard; 

3. het resultaat worden vertaald naar een beschrijving in de vorm van een visco-elastisch model. 
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2. MATERIALEN EN METHODEN 

2.1 Inleiding 

- 
De experimenten bestaan uit dynamische metingen aan cilindrische proefstukken van de nucleus 

pulposus en de anulus fibrosus. De proefstukken zijn vervaardigd uit wervelkolommen van 

honden, afkomstig van de vakgroep Experimentele Cardiologie van de Rijksuniversiteit 

Limburg (E). De leeftijd van de proefdieren was 3 tot 5 jaar. Het gewicht varieerde van 20 tot 

41 kg. Overige proefdiergegevens zijn in bijlage 1 gevoegd. 

De metingen zijn verricht op de Rheometrics Fluid Spectrometer-I1 (RFS-11, Rheometrics Inc.) 

van de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven 

(TUE). 
De paragrafen 2.2 en 2.3 beschrijven respectievelijk de proefstukpreparatie en het meetsysteem. 

Paragraaf 2.4 beschrijft de dynamische metingen, paragraaf 2.5 de modelvorming van de 

resultaten. 

2.2 Proefstukpreparatie 

De proefstukpreparatie is onder te verdelen in vier stappen, te weten: 

1. het uitnemen van de wervelkolom; 

2. het zagen van de wervelkolom; 

3. het inlijmen van gezaagde wervelkolom stukjes; 

4. het afdraaien van ingelijmde wervelkolom stukjes. 

Het uitnemen van de wervelkolom, stap 1, vond binnen een half uur na het overlijden van het 

proefdier plaats. De huid is, aan de rugzijde, ter hoogte van de onderste rib tot aan het begin 

van de staart opengesneden. De wervelkolom is vrijgemaakt door alle overbodige weefsels, 

zoals bind- en vetweefsel, met een scalpel te verwijderen. Vervolgens is de wervelkolom ter 

hoogte van de laatste thoracale wervel (T7) en de eerste sacrale wervel (Sl) doorgezaagd met 

behulp van een oscillerende zaag (Strijker Corporation, Michigan, Verenigde Staten). Na het 

verwijderen van alle aanhechtende weefsels is het stuk wervelkolom uit het dier verwijderd. Aan 

de buikzijde van het stuk wervelkolom zijn alle tussenwervelschijven zichtbaar gemaakt door 

aanwezig spierweefsel te Verwijderen. Dit zichtbaar maken vereenvoudigde het zagen (stap 2). 

De totale tijd van het riitilemeri en zichtbaar makefi vm de tiisseEwervelschijf wzs f1,5 urn. Het 

uitgenomen stuk wervelkolom is in een vrieskist (-SOOC) bewaard. 
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Na de eerste stap is het gedeelte van de wervelkolom met een lintzaag (Biro 3334, Möller & Co 

b.v., Hengelo, Nederland) in stukken van één tussenwervelschijf met aanliggende wervels 

gezaagd (stap 2). In bijlage 1 is het aantal dagen weergegeven tussen zagen en uitnemen van de 

wervelkolom (2 tot 223 dagen). 

De anulus fibrosus proefstukken verkrijgt men door het perifere gedeelte van de stukken met 

aanliggende wervels te zagen. Eerst wordt met de lintzaag het stuk in repen van ongeveer 7 m 
- 

breed gezaagd. Deze stukken worden vervolgens in kleinere stukken van ongeveer 10 mm hoog 

en 6-7 mm breed gezaagd. Er wordt een onderscheid gemaakt in axiale en radiale anulus 

fibrosus proefstukken. Bij de axiale anulus fibrosus proefstukken is de lamelrichting loodrecht 

op, bij de radiale anulus fibrosus proefstukken evenwijdig aan het bovenoppervlak van het 

proefstuk. Na elke meting is met een stereomicroscoop (M5A, WILD, Heerbrugg, Zwitserland) 

het aantal lamellen en de lamelhoek a in het proefstuk bepaald. De lamelhoek is gedefinieerd 

als de raaklijn aan de lamelrichting in het proefstuk (zie figuur 2.1). Voor de axiale 

proefstukken is de lamelhoek links, midden en rechts in een midden doorsnede bepaald. Voor de 

radiale proefstukken is dit boven, midden en onder. 

A 
a 
/ 

Figuur 2.1 Definitie van de lamelhoek a voor: A) een axiaal proefstuk en B) een radiaal proefstuk. Voor de 
overzichtelijkheid zijn er maar drie lamellen weergegeven. 

De nucleus pulposus proefstukken verkrijgt men door het centrale gedeelte van de stukken met 

aanliggende wervels te zagen. Deze stukken worden weer in repen van ongeveer 7 mm breed 

gezaagd. Van deze stukken is het centrale gedeelte de nucleus pulposus. Dit centrale gedeelte 

wordt met de lintzaag in stukken van ongeveer 10 mm hoog en 6-7 mm breed gezaagd. De 

totale tijd voor het zagen voor enkele tientallen proefstukken was +2 uren. 

Na stap 2 worden de gezaagde stukken in een perspex buisje (diameter 7 mm, diepte 12 mm) 

met een weefsellijm (tissue tek) gelijmd (stap 3). Het perspex buisje wordt met de weefsellijm 

gevuld en vervolgens wordt het gezaagde stuk wordt centraal in het perspex buisje geplaatst. 

Het buisje met inhoud wordt daarna in stikstof (-180°C) afgekoeld. Tijdens dit afkoelen verhard 

de weefsellijm. De afgekoelde buisjes worden in een vrieskist (-80°C) bewaard. De totale tijd 

voor het inlijmen van enkele gezaagde proefstukken was f0,5 uur. De gezaagde proefstukken 

zijn binnen 16 dagen ingelijmd (bijlage 1). 

De uiteindelijke proefstukken verkrijgt men door de ingelijmde stukken met behulp van een 
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draaibank (102 VM, Schaublin S.A., Belivard, Zwitserland) af te draaien (stap 4). De perspex 

buisjes met de anulus fibrosus stukken worden eerst afgedraaid tot de gewenste proefstuk 

diameter en dan afgestoken met een 1 mm brede steekbeitel. Belangrijk voor de beitels is dat de 

punten scherp geslepen zijn. In de onderstaande figuur zijn de beide beitels in vooraanzicht 

weergegeven. De afdraaibeitel heeft een punt die buiten het beitel-vlak ligt. De steekbeitel heeft 

een inwendige conus, zodat alleen het snijvlak het proefstuk raakt. Dit is om vroegtijdig 

afbreken van het proefstuk te voorkomen. De punt van de steekbeitel is met een kleine conus 

geslepen. Dit is om een zo vlak mogelijk proefstuk te vervaardigen. 

- 
~ 

a) afdraaibenei b) steekbeitel 

Figuur 2.2 Vooraanzicht van de beitels. 

Het toermtd v a  de draaibank ligt rond de 1100-1200 omwentelingen per minuut. Per keer 

wordt f0.5 mm afgedraaid. Tijdens het afdraaien worden zowel het buisje met inhoud als de 

beitel handmatig gekoeld met vloeibaar stikstof. De meeste warmte wordt afgevoerd via de 

beitel. Het afsteken gebeurt met een langzame (insteek) snelheid (handmatig) om vroegtijdig 

afbreken van het proefstuk te voorkomen. 

Nucleus pulposus materiaal bleek niet af te steken. Nucleus pulposus proefstukken zijn 

vervaardigd door in plaats van afsteken met een beitel het proefstuk met een scalpel-mesje af te 

snijden. Het te vervaardigen proefstuk wordt hierbij eerst tot de gewenste diameter en dikte 

afgedraaid en vervolgens met een scalpel verwijderd. 

De vervaardiging van de anulus fibrosus respectievelijk de nucleus pulposus proefstukken is 

schematisch in de figuren 2.3 en 2.4 weergegeven. 

Figuur 2.3 Vervaardiging van anulus proefstukken. Figuur 2.4 Vervaardiging van nucleus proefstukken. 
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De vervaardigde proefstukken zijn na het afdraaien in een vrieskist ( - S O O C )  in aluminium potjes 

bewaard. De metingen zijn, om uitdroging te beperken, binnen 3 dagen na afdraaien uitgevoerd 

(bijlage 1). 

Om de invloed van het invriezen en afdraaien op het visco-elastische gedrag van het proefstuk 

te bekijken zijn er ook 

dezelfde wijze vrijgemaakt en verwijderd als hierboven is beschreven. Vervolgens is het 

gedeelte wervelkolom met de oscillerende zaag in stukken van één tussenwervelschijf met 

aanliggende wervels gezaagd. De tussenwervelschijf is bloot gelegd door de aanliggende wervels 

van elkaar los te maken. Een metalen lepel is in het centrale gedeelte van de tussenvenvelschijf, 

de nucleus pulposus, geplaatst. Vervolgens is er met de lepel zoveel als mogelijk, in één keer, 

van dit gedeelte verwijderd en direct in de meetapparatuur geplaatst. Verse anulus fibrosus 

proefstukken zijn niet gemaakt. 

~- 
se proefstukken geprepareerd. De wervelkolom van het dier is op ~ 
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2.3 Het meetsysteem 

Het visco-elastisch gedrag van de nucleus pulposus en de anulus fibrosus is gemeten m.b.v. een 

dynamische viscosimeter: de Rheometrics Fluids Spectrometer-11. Deze viscosimeter maakt 

gebruik van het "gap-loading" meetprincipe. Bij dit meetprincipe bevindt het proefstuk zich 
~ 

tussen twee platen. Op één plaat, in dit geval de onderste, wordt de vervorming P 
de andere, stilstaande plaat (de bovenste) wordt het resulterende moment (nauwkeurig tot 0.01 

" ..cm) en het faseverschil tussen de kracht en de vervorming (de verlieshoek 6) gemeten. Alle 

andere visco-elastische parameters, zoals de dynamische modulus en de dynamische viscositeit, 

kunnen hieruit worden berekend. De normaalspanningen zijn niet gemeten en worden buiten 

beschouwing gelaten. 

De gebruikte meetconfiguraties van de Rheometrics fluids spectrometer zijn de plaat-plaat en de 

plaat-kegel geometrie. 

2.3.1 De plaat-plaat geometrie 

De plaat-plaat geometrie is gebruikt voor dynamische metingen aan de anulus fibrosus 

proefstukken. De onderste en de bovenste plaat hebben een diameter van 50 m. Het proefstuk 

kan men op de onderste plaat centreren met een speciaal vervaardigd kunststof plaatje. Op de 

onderste plaat is een bevochtigingskamer bevestigd om een luchtvochtigheid rondom het 

proefstuk van ongeveer 100% te verkrijgen. In figuur 2.5 is de opstelling met een plaat-plaat 

geometrie schematisch weergegeven. De relatie tussen de opgelegde hoekverdraaiing 0 van de 

onderste plaat ten opzichte van de bovenste en de afschuifkek y is bij de plaat-plaat geometrie: 

[y*lOo = %ufschtliving] (1) t 

H 
y = - * o  

waarin r de richting langs de plaat, H de hoogte tussen de platen en 8 de hoekverdraaiing in 

radialen is. Voor de afschuifsnelheid volgt: 

r y =-a 
H 

waarin o de hoekfkequentie (in rads) is. 

Het moment wordt gegeven door: 

r-R 

M = 2n IYqr2dr 
O 

(3) 

waarin R de proefstukstraal en q de (apparente) viscosteit is. De relatie voor de viscositeit is te 
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bepalen door deze formule te differentiëren naar r. Hiervoor wordt verwezen naar Meyer et al. 

(1992). 

---I 
I I  

bevochtlglngskamer 

bovenste plaat 

pro&skc 

onderste plaat 

Figuur 2.5 Schematische weergave van de plaat-plaat opstelling. 

2.3.2 De plaat-kegel geometrie 

In een plaat-kegel geometrie heerst een stroming waarvoor de afschuifsnelheid nagenoeg 

uniform is. De plaat-kegel geometrie is gebruikt voor dynamische metingen aan de nucleus 

pulposus proefstukken. De onderste plaat heeft een diameter van 50 mm, de bovenste plaat een 

diameter van 25 mm en is geslepen met een conushoek van 0,02 radialen. De hoogte tussen de 

(onderste) plaat en de kegel is voorgeschreven om een zo uniform mogelijk verdeelde 

afschuifsnelheid te verkrijgen. Deze hoogte is, radiaal toenemend, 0,025 mm tot 0,25 mm. Het 

proefstuk is gecentreerd op de onderste plaat. Op de onderste plaat is een bevochtigingskamer 

bevestigd om 100% luchtvochtigheid te verkrijgen. In figuur 2.6 is de opstelling met een plaat- 

kegel geometrie schematisch weergegeven. 

bevochtiaingskarner 

bovenste plaat 

proefstuk 

ondersta plaat 

Figuur 2.6 Schematische weergave van de plaat-kegel opstelling 
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De relatie tussen de opgelegde hoekverdraaiing 8 van de onderste plaat ten opzichte van de 

bovenste plaat en de afschuifrek y is in dit geval: 

(4) 1 y = -*e 
P (y*lOo in %) 

- waarin p de conushoek (in radialen) is. ~~ 

Voor de afschuifsnelheid geldt: 

. I  
Y = -*a 
I P  

waarin o de hoekfrequentie (in rads) is. 

Het uitgeoefende moment op het proefstuk volgt uit: 

r=R 
2 x ~ 3  M = 2x  /yq(rc~se)~dr = q(y)y-[l 2 + 0(P2)] ., r=O 

De tweede orde tem CQ2) "28 worden verwaarloosd XIS p voldoende klein is. Boor het 

moment te meten is een directe maat voor de afschuifspanning: 

3M 
1: = yq(y) = - 

2 x ~ 3  

en de viscositeit beschikbaar: 

(7) 

In een plaat-plaat geometrie is de bovenstaande formule de relatie voor de viscositeit waarin M 

een te meten grootheid is en R, p en u) van te voren bekend zijn. 
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2.4 De dynamische metingen 

2.4.1 Algemene formulering 

- 
~~ eting wordt op de onderste plaat een sinusvormige vervorming opgelegd. 

Voor het ingangssignaal, de afschuifrek, wordt geschreven: 

-&! = y,sln(ot) i% 

waarin y,, de amplitude van de afschuifrek en o de hoekfrequentie is. In de meeste literatuur 

wordt de complexe formulering gebruikt: 

Voor de afschuifsnelheid volgt: 

+(t) = yoocos(ot) = yocos(ot) 

Met behulp van de complexe formulering: 

met: 

Voor kleine amplitudes yo mag worden verondersteld dat de overdrachtsfuncties tussen de 

afschuifspanning en de afschuifrek en tussen de afschuifspanning en de afschuifsnelheid lineair 

zijn. Dit houdt in dat als de afschuifrek sinusoïdaal is, de afschuifspanning met dezelfde 

frequentie sinusoïdaal is, maar hier niet noodzakelijk mee in fase is. Deze veronderstelling valt 

binnen de lineair visco-elastische theorie. De verlieshoek 6 is een maat voor het faseverschil 

tussen de afschuifrek en de afschuifspanning. 

Voor het uitgangssignaal, de afschuifspanning, geldt dan: 

z(t) = zosin (ot+6) 

of, met de complexe formulering: 

waarin T~ de mlplitüde val de afschuifsparulhg is. 

De complexe modulus G* en de dynamische (apparente) viscositeit y*  worden gedefinieerd 
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door de overdrachtsfuncties: 

- -  - G* = ?, i8  7 = -(cos6 TO + isin6) = GI(@) + iG"(o) 
Y Yo Yo 

waarin de verschillende voorkomende grootheden de volgende namen dragen: 

G': De opslagmodulus (storagemodulus) 

G": De verliesmodulus (lossmodulus) 

De relatie tussen bovenstaande grootheden is: 

q' = - G' ; q I - - -  GI1 ; q " = -  G1 
io o o 

Bovenstaande grootheden worden lineair visco-elastische eigenschappen genoemd. Wanneer de 

verlieshoek 6=0 is er sprake van een zuiver elastisch materiaal, voor 6=d2 van zuiver viskeus 

materiaal. 

2.4.2 Meetprotocol 

De uitgevoerde dynamische metingen zijn zgn. "frequency sweep's". Bij een frequency sweep 

wordt het proefstuk aan een afschuifrek y(t) met een variërende hoekfrequentie o en een 

specifieke amplitude van de afschuifrek yo onderworpen (volgens formule (9)). De amplitude 

van de afschuifrek is voor de nucleus pulposus proefstukken 1.0% en 5.0%' voor de anulus 

fibrosus proefstukken 1.0%, 3.0%, 5.0%, 7.0% en 10.0%. De hoekfrequentie bij deze metingen 

bedraagt lo-' tot 10' rads. 

Om het effect van veroudering zoveel mogelijk te elimineren is de volgorde van de amplitude yo 

voor elk proefstuk anders gekozen. In de tabellen 2.1 en 2.2 is deze volgorde weergegeven. Een 

meting die niet uitgevoerd of mislukt is, is niet in deze tabellen weergegeven. Redenen voor het 

mislukken van een meting zijn het optreden van slip tussen de onderste of bovenste plaat en het 

proefstuk, zichtbare beschadiging van het proefstuk of verplaatsing van het proefstuk over de 

onderste plaat. Om de reproduceerbaarheid van de metingen te toetsen is een meting met een 

bepaalde amplitude yo enige tijd later herhaald. Welke meting herhaald is en wanneer, is ook in 

de tabellen 2.1 en 2.2 weergegeven. 

De metingen zijn statistisch getoetst met de Wicoxon-signed-rank-test. Voor deze toets is de 
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absolute grootte van het verschil tussen twee metingen maatgevend voor het wel of niet 

significant verschillend zijn van de twee metingen. 

De metingen zijn bij een temperatuur van 37 "C, overeenkomstig aan de lichaamstemperatuur, 

uitgevoerd. Om bij elk proefstuk een homogene temperatuur van 37 "C te verkrijgen, is er na 

het instellen van deze temperatuur een half uur gewacht. De luchtvochtigheid is, door een 

vers2 

~ - 
~~ 

bevochtigingskamer op de onderste plaat te bevestigen, ongeveer 100%. 

Voor elke meting worden de volgende stappen doorlopen: 

-+ het aanzetten van de meetapparatuur; 
-+ het centreren van het proefstuk met een speciaal vervaardigt kunstof plaatje; 
-+ het bevestigen van de bevochtigingskamer en de bovenste plaat; 
-+ het instellen van de meting; 
-+ het wachten van een half uur; 
-+ het starten van de meting; 
-+ het opslaan van de resultaten. 

vers L4-L5 10.0 1.0/5.0 a 

2.4.3 Proefstukgegevens 

In tabel 2.1 zijn de gegevens van de nucleus pulposus proefstukken weergegeven. De 

bijbehorende proefdiergegevens zijn in bijlage 1 gevoegd. Er is een onderscheid gemaakt in 

twee categorieën, te weten: 

1. nr.'s 1 tlm 8: ingevroren proefstukken; 

2. nr. vers1 en vers2: verse proefstukken. 

De diameter van de proefstukken is met een schuifinaat (Mitutoyo, Japan) gemeten. 

I 
I I I 

66 T3 -T4 10.0 5.0/1.0/5.0 

I I 

11 vers1 I vers L3-IA 10.0 1.0/5.0 

Tabel 2.1 Gegevens van de nucleus pulposus proefstukken. 
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In tabel 2.2 zijn de gegevens van de anulus fibrosus proefstukken weergegeven. De 

bijbehorende proefdiergegevens zijn in bijlage 1 gevoegd. De diameter van de proefstukken is 

met een schuifinaat (Mitutoyo, Japan) gemeten. Elk proefstuk wordt onderscheiden in het aantal 

lamellen in het proefstuk en de lamelhoek. In paragraaf 2.2 is beschreven hoe de lamelhoek is 

gedefinieerd. De proefstukken met de nummers 11" t/m 15" worden, vanwege de lameloriëntatie, 

axiale proefstukken genoemd, met de nummers- 16r t/m 21 radiale proefstukken. Het aantal 

lamellen in het proefstuk verschilt. De axiale proefstukken bestaan gemiddeld uit 26 (I5) 

lamellen, de radiale proefstukken gemiddeld uit 5 (e) lamellen. 

~~ - 
~ 

.- 

Tabel 2.2 Gegevens van de anulus fibrosus proefstukken (" = axiaal, I =radiaal, L=links, M-iddden, R=rechts, 
B=boven, O=onder). 
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2.5 Modelvorming 

2.5.1 Modelvorming van de nucleus pulposus 

~- 
~~ 

~~ 

De nucleus pulposus kunnen we voorstellen ais een eerde oplossingbestaande uit  

water, collageen en proteoglycanen. Onder afschuiving vertonen geconcentreerde oplossingen 

een viscositeit-verlagend gedrag bij een toenemende afschuifsnelheid (shear-thinning, Blom et 

al., 1988). Een model dat dit gedrag beschrijft is het zgn. Bingham-model. 

De constitutieve relatie is: 

=VI 
r l = r l o + -  Ir I I’z. I ’ 5 . 1  

waarin q de viscositeit en z de afschuifspanning is. De twee parameters, die dit model 

vastleggen, zijn de nulviscositeit qo (zero-viscosity) en de vloeispanning z,, (yield stress). 

Beneden de vloeispanning gedraagt de oplossing zich als een vaste stof. Boven de vloeispanning 

gedraagt de oplossing zich als een vloeistof. De overgang van vaste- naar vloeistof-achtig 

gedrag wordt door de vloeispanning gekenmerkt. 

Bij de dynamische metingen zijn het dynamische moment, 11 Mdyn 11 , en de dynamische 

viscositeit, 11 q* 11, bepaald. De relatie tussen deze twee grootheden volgt uit formule (8) 

(paragraaf 2.3.2): 

De bovenstaande formule willen we substitueren in de constitutieve relatie van het Bingham- 

model. Hiertoe nemen we aan dat een dynamische meting vertaalbaar is naar een statische 

meting (de zgn. Cox-Merz regel). In dit geval betekent dit dat een sinusoïdale afschuifsnelheid 

overeenkomt met een statische afschuifsnelheid, in formule vorm: 

De substitutie levert dan een relatie tussen 11 Mdyn 1) en 11 q* 11 uitgedrukt in de twee model 

parameters: 

waarin lV&,, het bij de vloeispanning behorende 

Ir I’% 

vloeimoment is. 
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Deze relatie is met de kleinste kwadraten methode door de meetdata gefit. In figuur 2.7 is het 

resultaat van een dynamische meting (voor proefstuk 2) met een Bingham-fit weergegeven. Uit 

deze figuur blijkt dat de fit niet voldoet. Het eenvoudige Bingham-model is ongeschikt om het 

gedrag van de nucleus pulposus te beschrijven. 

" 
5 1000- 

B 
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O 0 0  

\ O 0 0 0  0 o ~ 

01 
O 0.02 0.04 0.00 0.08 0.1 0.12 I 

dynamisch Moment (Nm) 

Figuur 2.7 De dynamische viscositeit als functie van het dynamische moment voor proefstuk 2 (o) met een Bingham-fit 
(-): q0=25.4 Pas; ~ 1 = 0 . 0 1 2  Nm. 

Een vollediger model is ontleend aan Doraiswamy et al. (1988). Dit model combineert 

elastische, viskeuze en vloei-effecten. De elastische en viskeuze effecten zijn ontkoppeld. Het 

model vertoont onder de vloeispanning elastisch gedrag en daarboven shear-thinning. De 

constitutieve relatie is (zie Doraiswamy et al., 1991): 

z = E y  

waarin E de elastiteitsmodulus, ?I, de kritische afschuifiek bij vloei is en K en n power law 

parameters zijn. De overgang van elastisch gedrag naar viskeus gedrag wordt gekenmerkt door 

een discontinuïteit in de afschuifspanning van T,,~ naar + K(j )n .  In werkelijkheid is deze 

overgang continu. 

De viscositeit volgt uit: 
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Bij lage afschuifsnelheden domineert de eerst term: 

104 

103 
n -  
I? 
2 
3 102 

g 10' 

" 
r: 

lo 

8 
'S 

Bij hoge afschuifsnelheden domineert de tweede term: 

E 

0 

--- Bingham - Doraisworny e.a. 

Net ais bij het Bingham-mociei wiiien we de dynamische metingen vertalen naär de cmstitiìtieve 

relatie van het model van Doraiswamy et al (1991). Deze vertaling is mogelijk, indien de 

afschuifsnelheid vervangen wordt door de effectieve afschuifsnelheid, gedefinieerd volgens: 

- 

v1 .- E 
x -  
U 

100 i 9 

lo-' ' ' " ' " 1 '  ' ' " " " '  ' " ' " 1 '  ' ' " " ' U  

Deze vertaling noemden Doraiswamy et al. de gemodificeerde Cox-Merz regel: de (statische) 

viscositeit als functie van de afschuifsnelheid is equivalent aan de dynamische viscositeit als 

functie van de effectieve afschuifsnelheid. 

Fo,mule (24) is me!: de k!ehste kwz&ztm methode door de meetdata gefit. In figuur 2.8 is het 

resultaat van een dynamische meting met een fit van het model van Doraiswamy et al. (1991) 

weergegeven. In deze figuur is ook een Bingham-fit met toepassing van de gemodificeerde Cox- 

Merz regel weergegeven. Uit de figuur blijkt dat de fit met het model van Doraiswamy et al. 

voldoet. Dit model is geschikt om het gedrag van de nucleus pulposus te beschrijven. 
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2.5.2 Modelvorming van de anulus fibrosus 

De anulus fibrosus kunnen we voorstellen als een vaste stof bestaande uit collagene fibrillen, 

ingebed in een gehydrateerde matrix van proteoglycanen. Een model voor vaste stoffen is het 

lineair visco-elastische model gedefinieerd door de volgende integraal: 

waarin G(t) de spanningsrelaxatiemodulus of relaxatiefunctie is. De relaxatiefunctie kan 

geschreven worden als de som van e-machten. Dit leidt tot de volgende discrete formulering 

voor G(t): 

__ 

waarin G,, g, en 7, modelparameters zijn. 

Deze discrete €mmlering is ook af te  I e i h  z!s men uitgaat van veer-demper modellen. Zo is 

de bovenstaande vergelijking voor G(t) een generalisatie van het Maxwell-model: een 

parallelschakeling van een veer en demper in serie. 

Combinatie van G(t) met het lineair visco-elastische model geeft een discrete beschrijving voor 

de afschuifspanning: 

waarin de afschuifsnelheid gegeven wordt door de complexe formulering uit paragraaf 2.4.1. Na 

enig rekenwerk volgt: 

Met de dynamische metingen is de complexe modulus 11 G" I( bepaald. De relatie tussen deze 

grootheid en de afschuifspanning is als volgt gedefmieerd: 

De compiexe modulus kan men op grond VZD deze formule beschouwen als eer, maat voor de 

stijfheid. 
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Er is gekozen voor een model met vier elementen: een veer parallel geschakeld aan drie 

elementen bestaande uit een veer in serie geschakeld met een demper. Dit model is met de 

kleinste kwadraten methode door de meetresultaten gefit. In figuur 2.9 is een fit met de 

resultaten van een dynamische meting (proefstuk 14a) weergegeven. Uit de figuur blijkt dat het 

model redelijk voldoet. Voor lage en hoge hoekfrequenties is het verschil tussen de fit en de 

resultaten nog acceptabel. De fit is goed in het middengebied. In tabel 2.3 zijnde bijbehorende ~ 

modelparameters weergegeven. 

~~ ~~ ~~ ~ 
~~ - 

~ 

nr. y() (%) 

14 1 .o 
3.0 
5.0 

proeisiuk i 4  
106 

modelparameters 

G m  Pa) g, 84 51 (s) gz (Pa) 52 (SI g3 (Pa) 5 3  (SI 

2.1*105 40.9 0.1 2.5*103 0.026 2.4*104 0.52 
7.8*104 1.7 0.23 l.5*103 0.022 2.4*103 0.12 
3.8*104 25.0 0.027 1.6*103 0.024 4.8*103 0.30 

A 1.0% 
a " 

i [  ~ .- 

1 o 

1041 I 
1 O-' 100 1 O' 102 

hoeksnelheid (rad/s) 

Figuur 2.9 De complexe modulus als functie van de hoefiequentie voor proefstuk 14" (o) met de modelfit (-). De 
amplitude van de afschuifrek is bij de grafiek weergegeven. 

Uit tabel 2.3 blijkt dat de modelparameters aaiankelijk zijn van de amplitude van de afschuifrek 

'yo. Het model beschrijft voor iedere amplitude in feite een ander materiaalgedrag. Om de 

afhankelijkheid te elimineren schrijven we de parameter G, zodanig dat deze kleiner zal zijn bij 

een grotere amplitude 'yo. De invloed van de geschiedenis van de afschuiving kan met een e- 

macht worden gemodelleerd. Voor G,(t) schrijven we: 

t 

GJt) = G2(1 - J e - T ' T d y 2 ( t - ~ ) d ~ )  
o 

(33) 

waarin z,, de karakteristieke tijdconstante en G: een limietconstante is. 
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Fysisch kunnen we de tijdconstante zd voorstellen als een maat voor het los- en aanschakelen 

van de cross-links tussen macromoleculen. De tijdconstante is dan een maat voor de snelheid 

waarmee het los- en aanschakelen verloopt. de hoofdstukken 3 en 4 gaan hier dieper op in. Voor 

G,(t) volgt: 

Combinatie van deze formule met het lineair visco-elastische model geeft wederom een discrete 

beschrijving voor de afschuifspanning volgens formule (31), met als eerste term echter: 

__ 

De tweede term in formule (31) blijft ongewijzigd. 

Di nieUuve model is, met wederom vier e!emeEte?i, niet de kleiriste kwadraten methode door de 

meetdata gefit. Om de afhankelijkheid van de amplitude van de afschuifrek 'yo zoveel mogelijk te 

elimeren is er op voorhand een keuze gemaakt voor de tijdconstanten T,,. Deze keuze is zodanig 

dat in elke decade van de hoekfrequentie een tijdconstante ligt. De keuze is: 

- ~,=5.0*10' s; 

- ~,=2.4*10-' s; 

- ~,=1.6*10-~ s. 

In figuur 2.10 is een fit van dit nieuwe model met dezelfde resultaten als in figuur 2.9 

weergegeven. Uit de figuur blijkt dat de fit niet beter voldoet dan de fit in figuur 2.9. Voor lage 

hoekfrequenties (<loo raas) is het verschil tussen de fit en de resultaten voor de hogere 

amplitudes (>l.O./,) redelijk groot. Voor hogere hoekfì-equenties (>IOo rads) voldoet de fit goed. 

In tabel 2.4 zijn de overige bijbehorende modelparameters weergegeven. 

Tabel 2.4 Modelparameters voor het nieuwe model voor anulus fibrosus proefstuk 14. 
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Figuur 2.10 De complexe modulus als functie van de hoekfrequentie voor proefstuk 14 (o) met een fit van het nieuwe 
model (-). De amplitude van de afschuifrek is bij de grafiek weergegeven. 

Uit de tabel 2.4 blijkt dat de modelparameters voor het nieuwe model minder afhankelijk zijn 

vooï de mqlitude  va^ de zfscclifiek. Alleen de parcmeter T~ vertoont een grote variatie. In 

hoofdstuk 4 wordt hier dieper op ingegaan. Dit nieuwe model is door de resultaten van de 

andere proefstukken gefit. 
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3. RESULTATEN 

3.1 De reproduceerbaarheid 

~~ 
~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ _ _ _  ~~ ~~ ~~ ~~ 

In figuur 3.1 zijn twee dynamische metingen weergegeven. Deze figuur is in een apart 

bijvoegsel gevoegd, zodat deze naast de tekst te bestuderen is. De figuur laat twee identieke, 

maar met een tijdsverschil uitgevoerde, metingen zien aan een nucleus pulposus en een radiaal 

anulus fibrosus proefstuk. De amplitude van de afschuifrek is voor de beide proefstukken 1.0%. 

Voor de nucleus pulposus is de dynamische viscositeit [[ q* 11 (langs de y-as aangeduid met q*) 

als functie van de hoekfrequentie u) weergegeven, voor de anulus fibrosus de complexe modulus 

11 G* 11 (langs de y-as aangeduid met G*) als functie van de hoekfrequentie. 

~ 

- 

De metingen aan het nucleus pulposus proefstuk zijn significant verschillend (Wilcoxon-test 2- 

zijdig: E-3.89 d625 p=O.OOOl). Door de beide grafieken is een regressielijn, helling a en 

intercept b, berekend. De helling van de grafieken is -0.75f0.01 respectievelijk -0.663f0.005. 

De intercept van de grafieken is 0.67f0.01 respectievelijk 0.734f0.05. Het absoiute verschil 

tussen de beide regressielijnen is voor de helling 0.087f0.015 en voor de intercept 0.064f0.015. 

De metingen aan het radiale anulus fibrosus proefstuk zijn significant verschillend (Wilcoxon- 

test 2-zijdig: F-3.48 df=25 p=O.OOOS). Door deze grafieken is ook een regressielijn berekend. 

De helling is 0.102f0.001 respectievelijk 0.082f0.002. De intercept is 4.930f0.001 

respectievelijk 4.916f0.002. Het absolute verschil is voor de helling 0.020f0.003 en voor de 

intercept 0.014f0.003. 
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3.2 De nucleus pulposus 

3.2.1 Resultaten dynamische metingen 

~p 

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

In deze paragraaf worden de resultaten van dedynamiscbe mëtinïïn äiTK dë nüclëus -pdp6sÜsppppp- 

proefstukken met de nummers 2 en 6, versl en vers2 besproken. De resultaten van de andere 

proefstukken vertoonden gelijke trends. Met trends wordt bedoeld dat de grafieken kwalitatief 

hetzelfde verloop (dalen of stijgen) vertonen, maar dat de kwantiteit (andere y-waarde bij 

-p - ~ p  - 

dezelfde x-waarde) verschillend kan zijn. 
__ 

Alle figuren zijn te vinden in een apart bijvoegsel, zodat deze eenvoudig naast de tekst te 

bestuderen zijn. Boven elke figuur is het proefstuknummer vermeld, dat overeenkomt met het 

nummer uit paragraaf 2.4.3. De nummering van de figuren in het bijvoegsel komt overeen met 

de nummering in deze paragraaf. 

In de figuren 3.2 en 3.3 is de dynamische viscositeit 11 q* 11 (langs de y-as aangeduid met q*) 

als functie van de hoekfì-equentie voor de proefstukken 2 en 6 respectievelijk vers1 e E  vers2 

weergegeven. De amplitude van de afschuifrek y,, is in deze figuren gelijk aan 1.0% en 5.0%. In 

beide figuren vertoont de dynamische viscositeit een dalend verloop met toenemende 

hoekfrequentie. Voor proefstuk 2 is er een significant verschil (Wilcoxon-test 2-zijdig: E-3 .52 

d e 1 6  p=0.0004) tussen de grafiek met yo=l.O% en de grafiek met y0=5.0%. Dit verschil is ook 

significant voor proefstuk 6 (Wilcoxon-test 2-zijdig: F-4.37 d e 2 5  p=O.OOOO), voor proefstuk 

versl (Wilcoxon-test 2-zijdig: F-3.33 df=3 1 p=0.0009) en voor proefstuk vers2 (Wilcoxon-test 

2-zijdig: F-2.73 df=21 p=0.0064). Tabel 3.1 geeft de helling en de intercept weer voor de 

proefstukken 2, 6, versl en vers2. In deze tabel zijn ook de absolute verschillen tussen yo=l.O% 

en y0=5.0% voor de helling en de intercept weergegeven. 

Tabel 3.1 Regressieconstanten voor de proefstuukken 2, 6, versl en vers2 (gemkstd). 
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De intercepts voor de ingevroren proefstukken (2 en 6) verschillen met de verse proefstukken 

(versl en vers2). Voor de ingevroren proefstukken is dit gemiddeld 2.4 en voor de verse 

proefstukken gemiddeld 0.8. 

Voor de proefstukken 2 en 6 geldt dat het absolute verschil voor de helling overeen komt met 

het absolute verschil van de reproduceerbaarheidsmetingen (0.087IO.O 15). Het absolute verschil 

voor de intercept wijkt, voor deze twee proefstukken, significant af met het absolute verschil 

van de reproduceerbaarheidsmetingen (0.064f0.0 15). Voor de proefstukken vers 1 en vers2 geldt 

e&& dzt de ab-isnlirte verschillen voor de helling en de intercept overeen komen met de 

verschillen van de reproduceerbaarheidsmetingen. 

~~- 
~ ~ 

~ ~~ ~ ~~ ~ __ ~~~ 

~ 

- 

Figuur 3.4 geeft de complexe modulus 11 G* 11 (langs de y-as aangeduid met G*) als functie van 

de hoekfrequentie weer voor de proefstukken 2 en versl. Omdat het in dit geval alleen om de 

trend van de grafiek gaat zijn de grafieken voor de proefstukken 6 en vers2 achterwege gelaten. 

De complexe modulus vertoont, op dubbellogaritmisch papier, een stijgend verloop met 

toenemende hoekfrequentie. Er is een significant verschil tussen de grafiek met y,=l.O% en 

y0=5.0% voor proefstuk 2 (Wilcoxon-test 2-zijdig: E-3.52 df=16 p=0.0004) en versl (Wilcoxon 

2-zijdig: F-3.33 df=3 1 p=0.0009). 

Figuur 3.5 geeft de complexe modulus uitgesplitst in de opslagmodulus G’ en de verliesmodulus 

G” weer (G*=G’+iG”: zie vorig hoofdstuk) voor de proefstukken 2 en versl. De grafieken 

voor de proefstukken 6 en vers2 vertoonden gelijke trends. 

De opslagmodulus is een maat voor de elastische respons van het materiaal, de verliesmodulus 

voor de viskeuze respons van het materiaal. In figuur 3.5 is ook de verlieshoek weergegeven. 

De verlieshoek kan geschreven worden als: tan(S)=G”/G’ en is dus een maat voor de 

verhouding van de viskeuze en elastische respons. De amplitude van de afschuifrek is voor 

beide proefstukken gelijk aan 5.0%. 

De figuur laat duidelijke verschillen zien tussen de beide proefstukken. Voor proefstuk 2 zijn de 

opslag- en verliesmodulus als functie van de hoekfrequentie nagenoeg identiek. De 

verliesmodulus is iets kleiner dan de opslagmodulus. De tan(S) ligt als gevolg hiervan iets onder 

de 1 en is voor het hele frequentiegebied nagenoeg constant (tan(S)=O.S). 

Proefstuk versl vertoont een ander verloop voor de opslag- en verliesmodulus. Voor het gehele 

hoekfrequentie-gebied is de opslagmodulus groter dan de verliesmodulus. De verliesmodulus 

vertoont een sterker stijgend verloop dan de opslagmodulus. De verlieshoek vertoont een 

stijgend verloop met de hoekfrequentie. Bij 0=0.1 rads is tan(S)=0.54, bij 0=100 rads is 

tan(ö)=0.82. 
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3.2.2 Resultaten modelvorming 

In het vorige hoofdstuk is een Bingham-achtig model, ontleent aan Doraiswamy et al. (1991), 

beschreven. Dit model resulteerde in de volgende beschrijving voor de dynamische viscositeit: 

De parameters in dit model zijn: 

- zVI: de vloeispanning (yield stress), kenmerkend voor de overgang van vaste- naar vloeistof- 

achtig gedrag; 

- K een power law parameter, kenmerkende constante nadat de vloeigrens is gepasseerd; 

- n: een power law parameter, kenmerkend voor de helling van de grafiek nadat de vloeigrens is 

gepasseerd. 

In figuur 3.6 van het bijvoegsel is een fit met de resultaten voor de proefstukken 2 en 6 

weergegeven. In figuur 3.7 is een fit met de resultaten voor de proefstukken versl en vers2 

weergegeven. Voor het gehele hoekfrequentie-gebied voldoet de fit goed. Uit figuur 3.6 blijkt 

dat de fit onafhankelijk is van yo. Het model voert als het ware een verschuiving uit, waarna de 

grafiek met y0=5.0% samenvalt met de grafiek met yo=l.O%. Voor de verse proefstukken geldt 

dit niet (figuur 3.7). De grafiek met y,=l.O% voor proefstuk versl valt samen met die voor 

vers2. Dit geldt ook voor de grafieken met y0=5.0%. In tabel 3.2 zijn de modelparameters voor 

elk proefstuk weergegeven, in tabel 3.3 het gemiddelde en de standaardafwijking. 

__ 

Voor alle proefstukken geldt een lage waarde voor de vloeispanning zVI: in de orde grootte 10"- 

lo4 Pa (tabel 3.3). Er is geen significant verschil in de vloeispanning tussen yo=l.O% en 

y0=5.0% (Wilcoxon-test 2-zijdig: z=-0.56 d e 8  p=0.5754). 

De power law parameter K vertoont een grote spreiding: voor de proefstukken versl en vers2 in 

de orde grootte lo-' Pas" en voor de overige proefstukken in de orde grootte 10'-10' Pas". De 

verschillen tussen de proefstukken is terug te vinden in de parameter K. De figuren 3.2 en 3.3 

uit de vorige paragraaf bevestigen dit (verschil in de hoogte). Er is een significant verschil in de 

parameter K tussen yo=l.O% en y0=5.0% (Wilcoxon-test 2-zijdig: z=-2.52 df-8 p=0.0117). Bij 

elk proefstuk is deze parameter groter voor y0=5.0%. 

De power law parameter n is voor alle proefstukken ongeveer 0.30 (tabel 3.3). Er is geen 

significant verschil in deze parameter tussen yo=l .O% en y0=5.0% (Wilcoxon-test 2-zijdig: z=- 

1.83 df=8 p=0.0679). 
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modelparameters 

K (Pasn) 

8.0* lo4 3.7*10' 
1.2* lo2 0.27 

~ 

3 

4 

5 

~~~ ~ ~ _ _ _ _ _ _ _  ~ _ ~ p ~ ~ ~ _ ~ ~  

2.4* 10' 0.29 
5.0 9.0*10-4 4.5*10' 0.32 
1.0 t 9.3*10-4 

~ ~ ~ ~ ~ ~ __ 7 

1 .o 6.0*10-4 1.6*10' 0.23 

I 1.0 3.7* 1 I 3.3 I 0.19 
5.0 1.4* 5.5 0.21 

1 .o 9.2* lo4 3.3*101 0.23 

6 

7 

1 .o 5.4* 4.9 0.27 
5.0 6.0*10-4 1.2* 1 o' 0.27 

1 .o 8.3* 3.2 0.30 
5.0 1 .o* 10" 1.2*10' 0.30 

8 7.8* 1 3.2 1 0.27 1 k:: I 8.3*10-' 8.0 0.29 

vers1 1 .o 1.3 * 1 2.4* 10.' 0.31 
5.0 8.0*lO4 7.3*10" 0.32 

Tabel 3.2 Modelparameters voor de nucleus pulposus proefstukken. 

vers2 I I 7.4 * 1 
7.1 * 

2.5* 10.' 0.3 1 
7.8*10-' I 0.31 

Tabel 3.3 Gemiddelde en standaardafwijking van de modelparameters. 

ingevroren 

vers 
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Yo (%I 5 1  (Pa) K (Pas") n (-) 

1.0 7.2*10'4f1.9* 11.8+12.0 0.26M.03 
5.0 7.5* 104~.0*10-4  33.8+40.8 0.28M.03 

1 .o 4.4* 10'3B.1* 0.25k0.01 0.3 1+0.00 
5.0 7.6*104k4.5*10-5 0.76f0.03 0.32*0.01 



3.3 De anulus fibrosus 

3.3.1 Resultaten dynamische metingen 

~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~ 

In deze paragraaf worden de resultaten van de dynamische metingen aan de anulus fibrosus 

proefstukken met de nummers 14", 16', 18' en 19' besproken. Voor proefstuk 14" is de richting 

van de lamellen loodrecht op de bovenste plaat (axiaal proefstuk), voor de proefstukken 16', 18' 

en 19' evenwijdig aan de bovenste plaat (radiaal proefstuk). 

Ook de figuren die in deze paragraaf worden genoemd zijn in het aparte bijvoegsel gevoegd. 
__ 

In de figuren 3.8 en 3.9 is de complexe modulus G* 11 (langs de y-as aangeduid met G*) als 

functie van de hoekfrequentie weergegeven voor de proefstukken 14" en 16' respectievelijk 18' 

en 19'. Het verloop van de complexe modulus is voor de verschillende amplitudes yo uitgezet. 

Alle grafieken vertonen een stijgend verband tussen 11 G* 11 en de hoekfrequentie. Voor y,=l.O% 

lijkt dit verband redelijk lineair. Voor de overige amplitudes is dit verband anders: een licht 

dalend verloop tot een hoekfrequentie van ongeveer 10' rads, gevolgd door een sterk stijgend 

verloop. De mate van deze daling en stijging is hoger voor hogere yo (de helling groter). 

De complexe modulus 11 G* 11 neemt af bij toenemende amplitude yo. Voor proefstuk 14" is 

11 G* I] bij 0=10-' rads en y,=l.O% 2.105 Pa, voor proefstuk 16' 6.104 Pa, voor proefstuk 18' 

1.105 Pa en voor proefstuk 19' 3.10' Pa. De hoogte tussen de grafieken onderling verschilt bij 

y,,=l.O% een factor 5. 

In figuur 3.10 zijn de opslagmodulus G', de verliesmodulus G" en de tan(6) weergegeven van 

de proefstukken 14" en 16'. De amplitude van de afschuifrek is 5.0%. Voor proefstuk 14" is de 

verliesmodulus voor het hele frequentiegebied groter dan de opslagmodulus (G">G'), voor 

proefstuk 16'juist omgekeerd (G'>G"). Dit resulteert in een tan(6) boven de 1 voor proefstuk 

14" en onder de 1 voor proefstuk 16'. De opslagmodulus G' en de verliesmodulus G" vertonen, 

voor beide proefstukken, een stijgend verloop. Voor proefstuk 14" stijgt de verliesmodulus bij 

lage frequenties sterker dan de opslagmodulus. Bij hoge frequenties is dit juist omgekeerd. De 

tan(6) stijgt hierdoor bij de lage fiequenties en daalt bij de hoge frequenties. Voor proefstuk 16' 

stijgt de verliesmodulus voor het hele frequentiegebied sterker dan de opslagmodulus. Dit 

resulteert in een stijgend verloop voor de tan(6) voor het hele frequentiegebied. 

In figuur 3.1 1 is tan(6) als functie van de hoeksnelheid voor de proefstukken 13", 15", 17' en 18' 

weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat voor de axiale proefstukken tan(6) groter dan 1 en voor 

de radiale proefstiiidten kleiner dan 1 is. 
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3.3.2 Resultaten modelvorming 

In het vorige hoofdstuk is een lineair visco-elastisch model beschreven, voor de beschrijving van 

het visco-elastische gedrag van de anulus fibrosus. Dit model resulteerde in een beschrijving van 

de afschuifspanning volgens formule (31). De eerste term in deze formule is vervangen door een 

nieuwe beschrijving voor de parameter G,(t) volgens formule (35). De parameters in dit nieuwe 

model zijn: 

- G:: limietconstante; 

- zd: de karakteristieke tijdconstante, ingevoerd als een maat voor het los- en aanschakelen van 

de cross-links tussen macromoleculen; 

- g,: constante, komen overeen met veerstijfheden in het gegeneraliseerde Maxwell-model; 

- T": tijdconstanten, een maat voor de dempingsconstanten in het gegeneraliseerde Maxwell- 

model. De tijdconstanten zijn op voorhand gekozen. In dit geval, voor drie veer-demper 

elementen, zijn dit: ~,=5.0*10' s; ~,=2.4*10-' s; ~,=1.6*10" s (zie hoofdstuk 2). 

In figuur 3.12 en 3.13 van het bijvoegsel zijn de resultaten voor de proefstukken 14" en 16' 

respectievelijk 18' en 19' met een fit volgens het nieuwe model weergegeven. Voor lage 

hoekfrequenties (<loo rads) is het verschil tussen de fit en de resultaten voor de hogere 

amplitudes (>l.O%) redelijk groot. Voor hogere hoekfrequenties (>loo rads) voldoet de fit goed. 

In tabel 3.4 zijn de modelparameters voor alle proefstukken weergegeven. Uit deze tabel volgt 

dat de modelparameters verschillen voor de diverse proefstukken. Er zijn wel enkele 

gemeenschappelijke trends zichtbaar. 

De parameter Gm is aflopend als functie van de amplitude yo. Voor elk proefstuk is dit weer 

anders. In tabel 3.5 zijn de gemiddelde waarden voor deze parameter voor elk proefstuk 

weergeven. Over alle proefstukken gemiddeld genomen is G2=2.6* 1035'.6* lo3 Pa. 

De parameter zd is oplopend als functie van de amplitude yo: van lo5 s voor yo=l.O% tot 10' s 

voor yo=lO.O%. 

De parameters g, variëren ook als functie van de amplitude yo. In tabel 3.5 zijn de gemiddelde 

waarden voor g,, g, en g, voor elk proefstuk weergegeven. Over alle proefstukken gemiddeld 

genomen zijn g,=5.6*104k4.7*104 Pa, g,=7.2*104f1.7*105 Pa en g3=1.5*104k6.6*104 Pa. In 

figuur 3.14 van het bijvoegsel is het model met de gemiddelde waarden voor de 

modelparameters weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat het model in deze vorm niet voldoet. 

~~~~~ - ~~ 
-~ ~ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~  ~~ 

~ 

- 
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modelparameters 

9.5*103 
4.3” 10’ 5.6*103 

2.9* 10’ 
2.0* 10’ 

--2;4*1@-- 
3.3*103 1.3*102 

9.9” io3 

2.0* 103 
5.0 

9.5*103 
3.0 5.6*10’ 

2.5* 1 O’ 

3.0*10’ 
4.7*104 
3.9*104 

7. I * 1 O4 
1 .?* 1 G4 
8.5*103 

5.6*104 
1.3*104 
2.5*104 

1.1*105 
9.2* lo4 
7.1*104 

1 .o* 10-2 
1.7*10’ 
?.3*10’ 

2.3*105 
1.4* 10’ 
3.7*104 

9.9*104 
4.9*104 
3.7* 1 O4 

3.1 * lo5 
2.3*10’ 
6.4*104 

1 .o 9.9*10’ 
3.0 5.6*10’ 
5.0 2.0*103 

1 6‘ 1 .l* 10.’ 
2.9*10’ 
3.1*10’ 
1.1* 10’ 

7.5*104 
3.8*104 
2.4*104 
1.5* lo4 

3.7* 1 O4 
9.5*103 
9.1 * lo3 
4.1 * 1 O’ 

3.2*104 
3.6*104 
4.0*104 
1.4*104 

1 .o 1.2* io3 
5.0 1.7* 1 O’ 
7.0 1.6* 1 O3 
10.0 I 7.2*10’ 

1 7‘ 2.9* 10.’ 
1.6*10’ 
7.1*10’ 

5.3*104 
2.5*104 
1.8*104 

4.7*104 

8.4*103 
1.1 * io4 

7.8*10’ 
1.9*104 
1.4*104 

1 .o 4.8*10’ 
3.0 2.1 * 103 
5.0 1.2*103 

1 8‘ 1 .i * 10-3 
1.6* 10’ 
6.6*10’ 

1.2*105 
4.6*104 
1.5*104 

5.7*104 
3.7*104 
1.8*104 

1.1*10’ 
6.6*104 
5.7*104 

1.0 5.1 * 1 O’ 
5.0 1.2* 10’ 
7.0 6.4*102 

19’ 

- 
20’ 

1 .o 
3.0 
5.0 
7.0 
10.0 

3.0*103 
1.5*103 
l.?* io3 
9.0*102 
5.0*102 

2.0* 1 o5 
1.2*105 
7.6*104 
2.9*104 
1.5* 1 O4 

3.0*104 

9.2*10’ 
7.3*103 
8.6*103 

2.2*104 
1.9* 10’ 
1.6*105 
9.1*104 
6.9*104 
5.2* lo4 

1. i* 10.~ 
1.7* 10’ 
3.3*10’ 
7.7*10’ 
2.0* lo2 

5.3 * 10” 
2.2*10’ 

1 .o 
5.0 

3.5*10’ 
2.6*10’ 

4.4* io3 
2.4* io3 

1.3*10’ 
8.9*102 

5.2*103 
1 .i * 103 

2 1‘ 1.0 9.5*102 6.7*10” 2.8*104 9.8*103 
5.0 1 3.0*102 1 5.1*10’ 1 8.9*10’ 1- 3.9*103 

~- 

2.2*104 
4.7*103 

Tabel 3.4 Modelparameters voor het nieuwe model voor de anulus fibrosus proefstukken. 
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nr. 

11" 

12" 

13" 

modelparameters 

G: Pa) g, Pa) g, (Pa) g3 Pa) 

6.7*102 7.0*10' 7.6*10' 2.5*103 

3.0*102 7.0*103 3.2* 10' 1.9* 10' 

7.9*103 1.1* io5 3.2* lo4 1.3* lo5 

14" 

17' I 2.7*10' I 3.2*104 I 2.2*104 I 1.4*104 11 

5.9*103 1.1*105 3.1 * lo4 9.1 * lo4 

16' 1.3* 1 O' 3.8*104 1.5*104 3.1*104 

Tabel 3.5 Gemiddelde waarden voor de modelparameters GL g,, g, en g, (via tabel 3.4). 

18' 

1 9' 

37 

2.3*10' 5.9*104 3.7* 1 O4 7.8*104 

1.5*103 8.8*104 1.5* 1 O4 1 .i * io5 

2 O' 

21' 

2.8*10' 3.4* 10' 1 .i* 103 3.2* 10' 

6.3*102 1.8* 1 0 4  6.9*10' 1 .3*104 



4. DISCUSSIE 

4.1 Shear-thinning gedrag van de nucleus pulposus 

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van dynamische experimenten aan nucleus pulposus 

proefstukken gepresenteerd. De dynamische viscositeit vertoonde een dalend verloop als functie 

van de hoekfrequentie (figuren 3.2 en 3.3). Bij de modelvorming, ontleend aan Doraiswamy et 

al., is de hoekfrequentie vervangen door de effectieve afschuifsnelheid. Geconcentreerde 

oplossingen vertonen onder afschuiving shear-thinning: een dalende viscositeit bij toenemende 

(effectieve) afschuifsnelheid (Blom et al., 1988). Een verklaring voor deze daling is de 

volgende. Beschouw de nucleus pulposus als een oplossing met daarin een gekluwde 

hoeveelheid geaggregeerde proteoglycanen en collagene vezels. Onder afschuiving zal de 

kluwen zich ontrafelen (en eventueel strekken). Op macroscopisch niveau verdwijnen er 

moleculaire interacties (het afbreken van de aggregaten). Dit verschijnsel heeft een 

viscositeitverlagend effect: de weerstand tegen afschuiving neemt af. In praktijk betekent dit dat 

bij een axiale rotatie van de wervelkolom de weerstand tegen deze beweging afneemt indien de 

snelheid van de beweging toeneemt. Indien de afschuifsnelheid groter is zuilen, op 

macroscopisch niveau, de moleculaire interacties sneller verdwijnen. Het viscositeitverlagende 

effect is dan groter. De resultaten van de dynamische metingen bij hogere amplitudes van de 

afschuifì-ek (dus hogere effectieve rek) bevestigen dit: ze waren significant lager. 

~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 

~ 

__ 

4.2 Het fysiologisch bereik van de menselijke tussenwervelschijf 

Het fysiologisch bereik van een lumbale tussenwervelschijf bedraagt 2 tot 3 graden (Gosh et al., 

1988) axiale rotatie. De geometrie van de tussenwervelschijf kan men vereenvoudigd voorstellen 

zoals in onderstaande figuur is weergegeven. 

I 

&e 

1 $,o 

I 

I 

nudeus anulus 

15,5 22 

figuur 4.1 Schematische weergave van de tussenwervelschijf (maten in mm, uit: Snijders, 1993). 
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De maximale afschuifrekken bedragen, uitgaande van figuur 4.1 en formule (1): 

- voor de nucleus pulposus: 

(37) 155 x 15,5 5c 
y, = --*2*- = 49% tot y, = -*3*- = 7,4% 

11 180 11 180 

__ 

Deze waarden komen overeen met de amplitude van de afschuifrek yo voor de dynamische 

metingen aan de nucleus pulposus (1.0% en 5.0%) en de anulus fibrosus (l.O%, 3.0%, 5.0%, 

7.0% en 10.0%). 

De frequentie van normale Qsiologische bewegingen bedraagt 5-12 Hz of 30-75 rads (Gosh et 

al., 1988). Dit bereik ligt binnen het meetbereik van de dynamische metingen (10-’-102 rads). 

4.3 Overeenkomsten met metingen aan kraakbeen 

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van de dynamische metingen uitgedrukt in tan(6) als 

een maat voor de verhouding van de verlies- en opslagmodulus. De nucleus pulposus 

proefstukken vertoonden een overheersende opslagmodulus (figuur 3.5). Voor proefstuk 2 (een 

ingevroren proefstuk) was tan(6)BO.S voor het hele frequentiegebied, terwijl proefstuk vers 1 (een 

vers proefstuk) een stijgend verband van tan(6) vertoonde (0.54 voor 0=0.1 rads tot 0.8 voor 

0=100 rads). 
Soby et al. (1990) voerden experimenten uit aan proteoglycaan monomeer en aggregaat 

oplossingen, verkregen uit kraakbeen. Zij gebruikten een Rheornetrics Fluids Spectrometer-8500 

met een plaat-kegel meetconfiguratie (diameter onderste plaat 25mm, conushoek 0,02 radialen). 

De experimenten bestonden uit dynamische metingen met amplitudes van de afschuifrek 1.0% 

en 5.0%. In figuur 4.2 zijn resultaten (de opslagmodulus G’, de verliesmodulus G” en tan(6)) 

van Soby et al. voor de aggregaat oplossingen als functie van de hoekfrequentie weergegeven. 

De concentratie bedraagt 32.1 mg aggregaat per ml oplosmiddel. De concentratie proteoglycanen 

in de nucleus pulposus bedraagt 60-90 mg/ml (uit: Snijders, 1993), twee tot drie keer groter. De 

proteoglycaan monomeer en aggregaat oplossingen van Soby et al. zijn uit kraakbeen van 

runderen en niet, zoals in dit verslag, uit de tussenwervelschijf van honden verkregen. De 

monomeer oplossingen vertoonden een overheersende verliesmodulus, de aggregaat oplossingen 

echter een ovefheersende opsiagmodulus. Deze resuitaten tonen aan dat, onder afschuiving, 

monomeer Oplossingen meer energie dissiperen dan opslaan (tan(ö)>l), terwijl de aggregaat 
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oplossingen het omgekeerde gedrag vertonen (tan(b)<l). De oorzaak voor dit verschil ligt in het 

ontstaan van een netwerk in de aggregaat oplossingen. Het netwerk in de aggregaat oplossing is 

in staat meer energie op te slaan (Zhu et al., 1991). In andere studies (Mow et al., 1984 en 

1989, Hardingham et al., 1987, Zhu et al., 1991) werd voor zowel monomeer als aggregaat 

oplossingen een overheersende verliesmodulus (tan(ö)>l) gevonden. Soby et al. wees erop dat in 

deze studies de amplitude van de afschuifrek te groot was (50%). Zulke grote afschuifi-ekken 

kunnen een eventueel structuur, in de vorm van een netwerk, kapot maken. 

_ _ _ _ _ _ _ ~ ~ ~ ~ _ ~  ~~~~~ 
~~ 

~ _ _ _ _ _ _ _  -~ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~  ~ _ _  
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10" 1 O0 10' t J 2  

Figuur 4.2 De opslagmodulus G', de verliesmodulus G" en tan@) als functie van de hoekfrequentie (1 dyn/cm2 = 
10.' N/m2). Verkregen uit Soby et al. (1990). 

De resultaten van de dynamische metingen aan de nucleus pulposus proefstukken komen 

overeen met die van Soby et al.. De geaggregeerde proteoglycanen in de nucleus pulposus 

proefstukken hebben een netwerk geformeerd, welke in staat is energie op te slaan. Het verschil 

met Soby et al. is dat de ingevroren proefstukken geen, maar de verse proefstukken wel een 

stijgend verband van tan(6) vertonen. Dit verschil kan worden verklaard uit de verschillende 

manier van proefstukpreparatie (beschreven in hoofdstuk 2). De volgende paragraaf gaat hier 

dieper op in. 
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4.4 Effecten van de proefstukpreparatie 

De reproduceerbaarheidsmetingen, beschreven in paragraaf 3.1, tonen een significant verschil 

aan tussen twee identieke, maar met een tijdsverschil uitgevoerde, metingen. Dit verschil is 

uitgedrukt in absolute verschillen voor helling (gemiddeld 0.09) en intercept (gemiddeld 0.06) 

van een lineaire regressielijn. Voor de ingevroren proefstukken geldt dat het hellingsverschil 

(gemiddeld 0.04) overeen komt met de reproduceerbaarheidsmetingen. Het interceptverschil 

(gemiddeld 0.5) wijkt, voor deze proefstukken, significant af met het de reproduceerbaar- 

heidsmetingen. Voor de verse proefstukken geldt echter dat zowel het hellingsverschil 

(gemiddeld 0.03) als het interceptverschil (gemiddeld 0.05) overeen komt met de verschillen van 

de reproduceerbaarheidsmetingen. Het verschil tussen de ingevroren en de verse proefstukken 

kan worden veroorzaakt door de verschillende manier van proefstukpreparatie. 

Tijdens de preparatie van de ingevroren proefstukken worden een aantal stadia doorlopen die 

een effect kunnen hebben op de mechanische eigenschappen, met name het tussentijds invriezen, 

in bevroren toestand bewaren, ontdooien en afdraaien. Tijdens het afdraaien wordt het te maken 

proefstuk opgewarmd (wrijvingswarmte) en daarna afgekoeld met vloeibaar stikstof. Panjabi 

(1985) heeft gedurende 13 dagen torsie-experimenten met een luchtvochtigheid van 100% 

uitgevoerd aan bewegingssegmenten en vond geen significante effecten op de mechanische 

eigenschappen van de tussenwervelschijf. Deze torsie-experimenten zijn uitgevoerd op volledige 

bewegingssegmenten (een tussenwervelschijf met aanliggende wervels) en niet, zoals de 

dynamische metingen uit dit verslag, op componenten van de tussenwervelschijf. Galante (1967) 

vond geen significante verandering van het watergehalte in de tussenwervelschijf 48 uw na het 

intreden van de dood bij een bewaartemperatuur van 4 "C. Bij experimenten aan de 

tussenwervelschijf adviseerde Galante (1 967), om waterverlies te beperken, 100% 

luchtvochtigheid en een temperatuur van 25 "C. Uit de confined compressie experimenten van 

Drost et al. (1992) bleek dat na 16 uur de materiaaleigenschappen van anulus fibrosus 

proefstukken niet waren veranderd. Aan nucleus pulposus proefstukken werd nog niet gemeten. 

De confined compressie experimenten van Drost et al. zijn met @siologisch zout en niet, zoals 

de dynamische metingen uit dit verslag, met een luchtvochtigheid van 100% uitgevoerd. Of 

mechanische bewerkingen als afdraaien een significant effect hebben op de mechanische 

eigenschappen van de tussenwervelschijf is onbekend. Het is denkbaar dat de warmte, 

ontwikkeld tijdens het afdraaien, en het daarna afkoelen met stikstof een structuur verandering 

in het materiaal teweeg brengt. Deze structuur verandering kan een effect hebben op de 

eigenschappen van het materiaal. 

De verse proefstukken zijn verkregen door, na het blootleggen van de tussenwervelschijf, de 

nucleus pilposus n e t  eeri lepe! te veiwijderen. Set proefstuk wordt, op deze wijze, op ren 

grove manier uit zijn omgeving verwijderd. Het is mogelijk dat hierbij de structuur van het 

~~ ~~ 
~ 

- 
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materiaal wordt beschadigd. Deze beschadiging kan een effect hebben op de eigenschappen van 

het materiaal. 

Het is niet met zekerheid te zeggen hoe groot de invloed van de preparatie van de beide 

proefstukken, ingevroren of vers, op het materiaal is. 

4.5 Effecten van de lamelrichting 

De axiale en radiale anulus fibrosus proefstukken verschillen (figuren 3.10 en 3.1 1). Voor de 

axiale proefstukken was de verlieshoek (tan(6)) voor het hele frequentiegebied groter dan 1. De 

resultaten van de radiale proefstukken toonden echter het omgekeerde: een tan(6) kleiner dan 1. 

Dit verschil wordt veroorzaakt door de verschillende opbouw van de beide proefstukken. 

Bij een axiaal proefstuk is de lamelrichting loodrecht op de beide platen. Indien een dergelijk 

proefstuk een sinusoïdale afschuifrek wordt opgelegd, dan is de responsie van deze lamellen 

maatgevend voor de responsie van het hele proefstuk. De tan(6) van deze proefstukken was 

groter dan 1. Dit betekent dat de lamellen, bestaande hoofdzakelijk uit collagene vezels, meer 

energie verliezen dan opslaan. Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven. Met trekproeven is 

aangetoond dat collagene vezels een grote elastische component bezitten (Rigby, 1964, Galante, 

1967, Haut en Little, 1972, McNally en Adams, 1992). Het is denkbaar dat de vezels in de 

anulus fibrosus proefstukken bij de dynamische metingen, zoals beschreven in dit verslag, niet 

op volledig op trek worden belast zodat zij weinig energie kunnen opslaan. 

Bij een radiaal proefstuk is de lamelrichting evenwijdig aan de beide platen. Indien dit proefstuk 

een sinusoïdale afschuifrek wordt opgelegd, dan is de responsie van de gebieden tussen de 

lamellen maatgevend voor de responsie van het hele proefstuk. In deze gebieden komt de 

hechting tussen verschillende lamellen tot stand. De proteoglycanen bevinden zich in deze 

gebieden en zijn verantwoordelijk voor deze hechting. De resultaten van de radiale proefstukken 

komen overeen met die van de nucleus pulposus proefstukken, waarbij tan(6)d voor het hele 

fiequentiegebied was. De geaggregeerde proteoglycanen in de nucleus pulposus vormen een 

netwerk (paragraaf 4.2). Dit netwerk is in staat meer energie op te slaan dan te verliezen. Zhu et 

al. (1991) concludeerden dat de functie van de proteoglycanen het vormen van grote netwerken, 

met daarin ingebed de collagene fibrillen, is. Deze conclusie komt overeen met de resultaten van 

de dynamische metingen aan de radiale anulus fibrosus proefstukken. 

__ 
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4.6 De anulus fibrosus en stijfheid 

De resultaten van de dynamische experimenten aan de anulus fibrosus proefstukken lieten een 

stijgend verloop van de complexe modulus als functie van de frequentie zien (figuur 3.8 en 3.9). 

De complexe modulus kan worden beschouwd als een maat voor de stijfheid (zie hoofdstuk 2). 

Bij amplitudes van de afschuifrek ‘yo groter dan 13% was er een licht dalend verloop tot een 

hoekfrequentie van ongeveer IOo rads, gevolgd door een sterk stijgend verloop. Dit verloop kan 

men verklaren indien men er vanuit gaat dat de anulus fibrosus opgebouwd is uit een kluwen 

vezels. Deze vezels zijn opgebouwd uit macromoleculen (in geval van de anulus fibrosus zijn 

dit de collagene fibrillen ingebed in een gehydrateerde matrix van proteoglycanen: zie hoofdstuk 

i), onderling verbonden door cross-links. Wanneer men deze kluwen een sinusoïdale afschuifrek 

oplegt, dan zullen de cross-links tussen de macromoleculen met elkaar los- of aanschakelen. Bij 

een lage amplitude als yo=l.O% zullen de cross-links alleen maar aanschakelen en vertoont de 

complexe modulus een volledig stijgend verloop als functie van de hoekfrequentie. Bij grotere 

amplitudes als y0=3.0% tot 10.0% zullen de cross-links allereerst losschakelen en na een 

bepaalde hoekfrequentie aanschakelen. Na het aanschakelen van de cross-links stijgt de 

complexe modulus. Bij een grotere amplitude ‘y,, zal het losschakelen sneller optreden. De 

hoekfrequentie waarbij de cross-links aanschakelen zal dan ook kleiner zijn. In de resultaten uit 

dit zich in een grotere daling bij een hoger amplitude ‘yo en een stijging van de complexe 

modulus bij een lagere hoeksnelheid. 

Het los- en aanschakelen van de cross-links is een mogelijke verklaring voor het verloop van de 

complexe modulus of stijfheid van de anulus fibrosus. 

~ _ _ _ ~  
~~ 

~ _ _  _____ ~~ 

__ 

4.7 Evaluatie van de modelvorming 

Het visco-elastische gedrag van de nucleus pulposus wordt goed met het model van 

Doraiswamy et al. (1991) beschreven. Dit model bevat drie parameters: zvi, K en n (zie 

hoofdstuk 2). De vloeigrens T,~ is een maat voor de overgang van gedrag als een vaste stof naar 

gedrag als een vloeistof. Voor de nucleus pulposus is deze parameter van een dusdanig lage 

waarde (orde 10”-104 Pa) dat mag worden aangenomen dat de nucleus pulposus, onder 

afschuiving, zich overheersend als een vloeistof gedraagd. Aangezien de dynamische viscositeit 

een dalend verloop, lineair op dubbellogaritmische schaal, als functie van de hoekfrequentie 

vertoont, is dit gedrag niet-Newtons. 

De power law parameter K vertoonde een grote spreiding (10~’-10* Pa.s”). Hiervoor zijn 

verschillende oorzaken denkbaclr. De proefstukken zijn afkomstig uit verschillende hondea en uit 

verschillend wervelniveau. Voor elk proefstuk is de tijdsduur in de vrieskist verschillend (zie 
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bijlage i). 

De power law parameter n is voor alle proefstukken ongeveer 0.30 en is dus karakteristiek voor 

de nucleus pulposus. Doraiswamy et al. (1991) vond voor oplossingen van polyethyleen met 70 

volumeprocent silicoon deeltjes voor deze parameter 0.70. 

Het visco-elastisch gedrag van de anulus fibrosus wordt niet voldoende beschreven door het 

visco-elastische model volgens formule (35). Dit model bevat verschillende parameters: Gm, T ~ ,  

‘1 en g17 ‘2 en g?., ’3 en g3. 

Voor G: vindt men waarden van gemiddeld 4.2*103 Pa voor y,=l.O% dalend tot 6.1*102 Pa 

voor yo=lO.O%. 

De parameter xd is een maat voor het los- en aanschakelen van de cross-links, zoals eerder 

(hoofdstukken 2 en 3) is beschreven. Waarden voor T~ zijn gemiddeld 1.3*10-’ s voor y,=l.O% 

tot 1.6*102 s voor yo=lO.O%. Bij een hogere amplitude yo is de waarde van de hoeksnelheid 

(2nhd), waarbij de cross-links aanschakelen, dus kleiner. De resultaten bevestigen dit (figuur 3.8 

en 3.9). 

Voor de overige parameters vindt met de volgende (gemiddelde) waarden: 

- g,=5.6*104 Pa met ~,=5.0*10’ s; 

- g,=7.2*104 Pa met ~,=2.4*10-’ s; 

- g3=1.5*104 Pa met ~,=1.6*10” s. 

De variatie in g,, g, en g3 is groot. De oorzaak hiervoor is niet eenvoudig te geven. De 

proefstukken zijn afkomstig uit verschillende honden (biologische variabiliteit), maar ook nog 

eens afkomstig uit verschillend wervelniveau. De tijdsduur in de vrieskist is voor elk proefstuk 

ook verschillend (zie bijlage 1). 

Zhu et al. (1991) beschreven een netwerkmodel bestaande uit onderling gekoppelde veren, 

gebaseerd op de netwerk theorie van Lodge (1968), ter verklaring van het gedrag van de 

proteoglycanen. Dit netwerkmodel impliceerde de meting van normaalspanningen. Bij de 

dynamische metingen, zoals die beschreven zijn in dit verslag, zijn de normaalspanningen niet 

gemeten. Het netwerkmodel van Zhu et al. is dus niet toepasbaar. 
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5. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

De dynamische metingen aan speciaal vervaardigde proefstukken van de nucleus pulposus en de 

anulus fibrosus zijn goed uitvoerbaar. Deze metingen verschaffen inzicht in het visco-elastische 

gedrag van deze componenten van de tussenwervelschijf. 

~ 

_. 

De axiale en de radiale anulus fibrosus proefstukken verschillen. Voor de axiale proefstukken is 

de viskeuze component groter dan de elastische, voor de radiale proefstukken de elastische 

component groter dan de viskeuze. Dit verschil wordt veroorzaakt door de verschillende richting 

van de lamellen in de proefstukken. 

De ingevroren en verse nucleus pulposus proefstukken verschillen. Voor de ingevroren 

proefstukken geldt dat het hellingsverschil (gemiddeld 0.04) overeen komt met de 

reproduceerbaarheidsmetingen (gemiddeld 0.06). Het interceptverschil (gemiddeld 0.5) wijkt, 

voor deze proefstukken, significant af met de reproduceerbaarheidsmetingen (gemiddeld 0.06). 

Voor de verse proefstukken geldt echter dat zowel het hellingsverschil (gemiddeld 0.03) als het 

interceptverschil (gemiddeld 0.05) overeen komt met de verschillen van de 

reproduceerbaarheidsmetingen. Dit verschil kan worden veroorzaakt door de verschillende 

manier van proefstukpreparatie. 

Het model van Doraiswamy et al. (1991) geeft een goede beschrijving van het visco-elastische 

gedrag van de nucleus pulposus. Typische modelparameters zijn: T ~ , = ~ O - ~ - ~ O ~  Pa en n=0.30. De 

derde parameter, K, vertoont een grote spreiding (10"-1O2 Pa.s"). 

Het nieuwe visco-elastische model, zoals dat beschreven is in hoofdstuk 2, beschrijft het visco- 

elastische gedrag van de anulus fibrosus niet voldoende. 
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5.2 Aanbevelingen 

Onderzoek naar de mate van beschadiging van de nucleus pulposus en de anulus fibrosus 

tijdens de dynamische experimenten. Het vergelijken van histologische preparaten van gebruikte 

als ongebruikte proefstukken schept enig licht hierop. 

Verder onderzoek naar de behandeling van de nucleus pulposus en de anulus fibrosus en het 

effect hiervan op de visco-elastische gedrag. Van belang is een betere manier om verse 

proefstukken te vervaardigen. 
__ 

Meer metingen verrichten aan de nucleus pulposus en de anulus fibrosus, waarbij ook de 

normaalspanning worden gemeten. Het model van Zhu et al. (1991) kan dan worden toegepast 

voor de beschrijving van het visco-elastische gedrag van de anulus fibrosus. 

Onderzoek naar het visco-elastische gedrag van een intacte tussenwervelschijf. De interactie 

tussen de nucleus pulposus en de anulus fibrosus is hierbij van belang. 
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BIJLAGE 1 PROEFDIERGEGEVENS 

hondnr. 

52 

64 

In de onderstaande tabel zijn de gegevens van de in de experimenten gebruikte proefdieren weergegeven. De proefdiernummers komen overeei 

hoofdstuk 2. De referentie datum is de uitneemdatum, tevens de dag waarop het proefdier overleed. Van elke volgende stap in de proefstukpre 

meetdatum 

+3 

type gewicht uitneemdatum zaagdatum inlijmdatum afäraaidatum 
(kg) (dagen) (dagen) (dagen) 

Mechelse Herder Q 25 30-03- 1993 +223 +2 +19 

Labrador O 20 07-05- 1993 +60 +I 5 +90 

verstreken dagen ten op zichte van de vorige stap weergegeven. De leeftijd van de proefdieren was 3 tot 5 jaar en was niet nauwkeuriger beke 

65 

66 +2 

Mechelse Herder cî 21 19-05-1 993 +20 +14 +lo9 

]Hollandse Herder S 28 05-07-1993 +2 +16 +118 

71 

vers +6 uren 

Bastiaanse Bouvier 9 41 23-08- 1993 +2 1 +2 +15 

Duitse Herder d 34 17-1 1-1993 +1/2 uur n.v.t. n.v.t. 

met de nummers in 

ratie is het aantal 

I. 
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Figuur 3.1 Reproduceerbaarheidsmeting aan een nucleus pulposus en een anulus fibrosus proefstuk. 
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Figuur 3.3 De dynamische viscositeit als functie van de hoekfrequentie voor de proefstukken versl (o) en vers2 (o). De 

amplitude van de afschuifrek y,, is bij de grafiek weergegeven. 
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Figuur 3.4 De complexe modulus als functie van de hoefiequentie voor de proefstukken 2 (o) en versl (o). De 

amplitude van de afschuifrek yo is bij de grafiek weergegeven. 
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Figuur 3.5 De opslagmodulus G' (o), de verliesmodulus G" ( 0 )  en de verlieshoek tan@) (--) als functie van de 

hoe&equentie voor de proefstukken 2 en versl. De amplitude van de afschuifrek is 5.0%. 
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Figuur 3.6 De dynamische viscositeit als functie van de effectieve afschuifrek voor proefstuk 2 (o) en 6 (x) met een fit 

volgens het model van Doraiswamy et al. (-). 
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Figuur 3.7 De dynamische viscositeit als functie van de effectieve afschuifrek voor proefstuk vers1 (o) en vers2 (x) met 

een fit volgens het model van Doraiswamy et al. (-). 
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Figuur 3.8 De complexe modulus als functie van de hoeBequentie voor de proefstukken 14" (o) en 16' (o). De 

amplitude van de afschuifrek yo is bij de grafiek weergegeven. 
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Figuur 3.9 De complexe modulus als functie van de hoekfrequentie voor de proefstukken 18' (o) en 19' (o). De 

amplitude van de afschuifrek yo is bij de grafiek weergegeven. 
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Figuur 3.10 De opslagmodulus G (o), de verliesmodulus G '  (o) en de verlieshoek tan@) (--) als functie van de 

hoekfrequentie voor de proefstukken 14" en 16'. De amplitude van de afschuifrek is 5.0%. 
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Figuur 3.11 De verlieshoek tan(&) (--) als functie van de hoeMequentie voor de proefstukken 13", 15", 17' en 18'. De 

amplitude van de afschuifrek is 5.0%. 
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Figuur 3.12 De complexe modulus als functie van de hoekfiequentie voor de proefstukken 14" (o) en 16' (o) met een fit 

volgens het nieuwe model (-). 
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Figuur 3.13 De complexe modulus als functie van de hoekfiequentie voor de proefstukken 18’ (o) en 19‘ (o) met een fit 

volgens het nieuwe model (-). 
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Figuur 3.14 Het visco-elastische model (-) voor de mulus fibrosus met gemiddelde modelparmeters (Gm=2.6* lo3 Pa, 

zd=5*101 s, g,=5.6*104 Pa, z,=5.0*10' s, g2=7.2*104 Pa, z2=2.4*10-' s, g3=1.5*104 Pa, ~,=1.6*10-~ s). 
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