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SAMENVATTING 

In het kader van een onderzoek-projekt betreffende het falen van 

de sluitfunctie van de baarmoederhals op de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, werd op de Technische Universiteit Eindhoven aan een 

computermodel van de Baarmoeder en Baarmoederhals gerekend. 

Getracht werd met in literatuur beschikbare gegevens een zo goed 

mogelijk model van de baarmoeder en baarmoederhals op te stellen. 
Dit model werd vervolgens gebruikt om via computer-simulaties te 
achterhalen welke factoren een rol kunnen spelen bij het falen 

van de sluitfunctie. 

Tijdens deze afstudeeropdracht werd gekeken naar de invloed van de 

geometrie van de baarmoeder en die van de materiaal-eigenschappen 

van baarmoeder en baarmoederhals. 

Ern afgeplatte baarmoeder (horizontazl geörienteerde ellipsoïde) 

bleek ongunstiger te zijn voor de sluitfunctie dan een hoge 
baarmoeder (verticaal geörienteerde ellipsoïde). 

Verder bleek dat de invloed van de stijfheid van het baarmoeder- 
weefsel op de sluitfunctie van de baarmoederhals nihil is, dit in 

tegenstelling tot de stijfheid van het baarmoederhals-weefsel. 

Door het gebrek aan kennis betreffende de baarmoeder en 

baarmoederhals is het model niet voldoende representatief voor de 

werkelijke situatie. De gevonden conclusies zijn daardoor slechts 
een indicatie voor verder onderzoek in die richting. 



I nl e i d i ng 

1. INLEIDING. 

Dit is het verslag van een afstudeeropdracht aan de 
Technische Universiteit Eindhoven ter verkrijging van de titel 

Werktuigbouwkundig ingenieur. De afstudeeropdracht maakt deel uit 
vzr: eer: enderzoek-projekt binnen de zfdeling Biomedische 

Natuurkunde en Technologie aan de Erasmus Universiteit van 

Rotterdam. Dit Project heeft als onderwerp de belastingcondities 
van de baarmoederhals tijdens de zwangerschap. 
Na in dit hoofdstuk het ontstaan van de opdracht en de opdracht- 
formulering te geven, zullen in hoofdstuk 2 de resultaten van 
een literatuurstudie worden vermeld. Hoofdstuk 3 vervolgens bevat 

een omschrijving van de belastingsituatie van de baarmoeder en 

baarmoederhals en hoe deze in de programmatuur zijn verwerkt. Als 
controle worden de resultaten van een testprobleem besproken. In 

hoofdstuk 4 worden de resultaten van de parameterstudie van de 

geometrie en eigenschappen van de baarmoeder en baarmoederhals 

met betrekking tot de optredende belastingsituatie en vervorming 

gegeven. Het geheel wordt afgesloten door hoofdstuk 5, waarin de 

conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek worden vermeld. 

1 . 1  ONTSTAAN VAN DE OPDRACHT. 

Het doel van de opdracht was, in verband met bovengenoemd 

onderzoek in Rotterdam, enkele computer-simulaties uit te voeren, 

om zo te trachten enige uitspraken te doen over het optreden van 

Cervixinsufficiëntie (Falen van de sluitfunctie van de 

baarmoederhals.). Cervixinsufficiëntie (in de rest van dit verslag 

afgekort met C.I.) is een verschijnsel, dat bij zwangere vrouwen 

optreedt. 

De klassieke medische definitie luidt : 

Er is sprake van Cervixinsufficientie in die gevallen, 

waarbij bij herhaling verlies van een tweede trimester 

zwangerschap wordt veroorzaakt. Dit doordat de cervix, door 

zwakte die verschillende oorzaken kan hebben, niet in staat 
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I nl e i ding 

is het zwangerschapsproduct vast te houden. 

Ondanks de afwezigheid van uterusactiviteiten (contracties 

van het in de baarmoederwand aanwezige spierweefsel) en 

vaginaal bloedverlies verstrijkt (het oprekken van de 

cervixwand en opgaan in de baarmoederwand) en dilateert de 
cervix., _ _ _ _ _ _  L' : -7- --, 2 ---- 

W a a r  U i  J UT: V i i t i L C l l  er dÛÛrheefi ui tpdi?e f i .  fis 

uitpuilende vochtblaas breekt, waarna de geboorte van de 

meestal levende foetus een snelle en vrijwel pijnloze 

gebeurtenis is. 

Naast C.I. treden ook andere oorzaken op voor een voortijdige 

bevalling in het tweede trimester van de zwangerschap. 

Naast materiaaleigenschappen (voorsprong-hypothese) wordt 
verondersteld dat geometrische factoren invloed uitoefenen. 

Een onderzoek naar Cevixinsufficiëntie door van der Zon [lit. 

101 resulteerde in enkele hypotheses. Bij dit onderzoek 

werd bekeken welke factoren van belang kunnen zijn bij het 

optreden van C. I.. 

Twee door van der Zon en van Duyl [lit. 111 geformuleerde 

hypothesen 1 ui den: 

1: Bij een vrouw met C.I. is het baarmoederhalsweefsel van 

nature zwakker (minder stevig, weker: voorsprong van de 

mechanische eigenschappen! I ,  zodat vroeg tijdens de 

zwangerschap een kritische belasting/weefsel situatie 

zal ontstaan waardoor een bevalling plaats kan vinden. 

(Voorsprong-hypothese.) 

2: In het tweede trimester is het verschil tussen de 

optredende belasting van de baarmoederhals en de 

"bevalling inleidende" belasting mimimaal. Dit kan het 

gevolg zijn van een ongunstige geometrie van baarmoeder 

en baarmoederhals. Dit kan resulteren in een 
voortijdige verstrijking en dilatatie van de 

baarmoederhals en dus voortijdige bevalling, omdat de 

belasting als gevolg van een sprong of voortijdige wee 

te groot wordt. 

2 
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De tweede hypothese kan een verklaring vormen voor het grotere 

risico op een voortijdige bevalling tijdens het tweede trimester 

van de zwangerschap. Aangezien na een kritische periode een vrouw 

met C.I.-verschijnselen in staat is de vrucht normaal te 

voldragen, is de eerste hypothese alleen niet een voldoende 
.qepk?ZFing X"7GDT he t  lvrerhc~gde rfsfc.\. 

Tijdens het onderzoek van van der Zon werd een meetmethode 

ontwikkeld om buiten de zwangerschp een indicatie te krijgen voor 
de kans op C.I.. Deze meetmethode is een relaxatieproef, waarbij 

materiaal-eigenschappen worden bepaald en hangt dus nauw samen 

met de eerste hypothese. Deze meetmethode wordt thans in het 

Dijkzigt ziekenhuis te Rotterdam toegepast. 
Indien hypothese 2 correct is, zal in de toekomst met behulp van 

nieuwe (betere) ultrasound technieken een geometrie-controle 

kunnen worden uitgevoerd ti.idens de zwangerschap. Bij bepaalde 
(gevonden) gevaarlijke geometrieën zou dan, dankzij verscherpte 

controle, vroegtijdig ingegrepen kunnen worden om zo een miskraam 

te voorkomen. 

1.2 OPDRACHTFORMULERI NG. 

Bij deze opdracht gaat het erom in het kader van de tweede 
hypothese met de computer een parameterstudie uit te voeren. 

De achterliggende vraag is dan; "Onder welke belastingcondities 

faalt de sluitfunctie van de baarmoederhals?". 

De opdracht werd daarom als volgt geformuleerd : 

Tracht met behulp van een parameterstudie aan een 

computermodel van de baarmoeder en baarmoederhals, na te 

gaan hoe verschillende biomechanische grootheden zoais 

materiaal-eigenschappen, geometrie en belasting invloed 

kunnen hebben op de sluitfunctie van de baarmoederhals. 

3 



Literatuurstudie 

2. LITERATUURSTUDIE. 

2.1 DOEL VAN DE LITERATUURSTUDIE. 

Eet doei van de literatuurstudie was ie proberen om een aniwöörci 

te vinden op de volgende vragen: 

- Welke processen vinden er plaats in en rond de baarmoeder en 

baarmoederhals tijdens de zwangerschap? 

- Welke afmetingen nemen baarmoeder en baarmoederhals in tijdens 
de zwangerschap? 

- Wat voor materiaaleigenschappen hebben baarmoeder- en 
baarmoederhals-weefsel en welke veranderingen ondergaan deze 

eventueel en wanneer? 
- Welke factoren kunnen een rol spelen biJ het optreden van 

c. I . ?  

Alvorens op de gevonden antwoorden in te gaan zal eerst een 

omschrijving van de te beschouwen geometrie worden gegeven. 

fig.2.1 : Geometrie van baarmoeder en baarmoederhals. 
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2.2 GEOMETRIE VAN BAARMOEDER EN BAARMOEDERHALS. 

De baarmoeder is te zien als een dikwandige ballon met drie 

tuiten eraan. Twee tuiten zijn eileiders en bevinden zich schuin 
bovenaan de ballon. De derde tuit is de baarmoederhals, die zich 

schuin onderaan de baarmoeder bevi~dt. 

De baarmoederhals kan beschouwd worden als een stevige, 
voornamelijk uit bindweefsel bestaande, cylindervormige orgaan. 

Voor een grove schets met naamgeving zie fig. 2.1 op de vorige 
bladzijde. 

2.3 PROCESSEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP. 

Tijdens de zwangerschap vinden er verschillende processen plaats. 

Deze processen betreffen zowel de baarmoeder als de baarmoeder- 

hals. 

BAARMOEDER 
De opbouw van de baarmoeder-wand verandert. Deze wordt dikker en 

de placenta (moederkoek) wordt gevormd. De placenta zorgt via de 

navelstreng voor de voeding van de foetus. De groei van de foetus 
dwingt de baarmoeder eveneens in volume toe te nemen. Vanaf f de 
12e week neemt de baarmoeder-inhoud sneller toe dan de baarmoeder- 

wand kan groeien. Vanaf 1: de 16e week is het baarmoederholte 

volledig gevuld. De hierdoor ontstane druk in de baarmoeder-holte 

wordt gedeeltelijk tegengegaan door het opengaan van de isthmus 

(zie fig. 2.1). De contractieactiviteit (contraheren van het in 

de baarmoeder-wand aanwezige spierweefsel) neemt gedurende de 
gehele zwangerschap toe. 

De vorming van het onderste baarmoeüer-segment (opengaan van 

de isthmus) zorgt ervoor dat de sluitfunctie nu voornamelijk door 

het histologisch ostium internum (zie fig. 2.1) moet worden 

vervuld. Rond de 20e week kan dankzij de aanwezigheid van de 

bekkenbeenderen de aanvankelijk aangenomen ''bolvorm" niet meer 

worden gehandhaafd. Er treedt "insnoering" op en de baarmoeder 
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zal een "peervorm" aannemen, zodat de verwachting is dat bij 

gelijke belasting de "peervorm" gunstiger is dan de "bolvorm". 

Indien bij vrouwen met C.I. de peervorm te laat komt, kan dit een 

verhoogd risico inhouden. 

Naast deze veranderingen als gevolg van groei, blijkt er ook een 

verplaatsing van de baarmoedermond op te treden. Van schuin 

achter (posterior) aan het begin van de zwangerschap tot midden 

onder (mediaal) op het moment van de bevalling. De zwaartekracht 

zal op het eind van de zwangerschap dus de uitdrijvende krachten 

ondersteunen. 

BAARMOEDERHALS 
De baarmoederhals is buiten de zwangerschap stevig. Aan het begin 

van de zwangerschap wordt de aanmaak van collageen-vezels 

gestimuleerd, zodat zij nog steviger wordt. Op deze manier wordt 
ervoor zorg gedragen dat de baarmoedermond gesloten blijft en het 

kind voldragen kan worden. Het sluitmechanisme is dus een passief 

"proces", dat voornamelijk berust op de mechanische eigenschappen 

van het baarmoederhals-weefsel. Het grootste gedeelte van de 

sluitfunctie wordt gewaarborgd door het weefsel dat direct rond 

het baarmoederhals-kanaal ligt, ter plaatse van het histologisch 

ostium internum. 

Aan het eind van de zwangerschap dient de baarmoederhals minder 

stevig (elastisch) te zijn en het baarmoederhals-kanaal wijder te 

worden, zodat het kind de baarmoeder via de baarmoedermond kan 

verlaten. Om dit mogelijk te maken treedt tijdens de zwangerschap 
vascularisatie (toename van de vloeistof-component van het 

weefsel) op. Er ontstaat een veneus wondernet: zwellichaam. 

Bovendien valt, onder invloed van hormonen en mechanische 

prikkels, het collageen-vlechtwerk uiteen in een los collageen- 

netwerk; AüFLOCKERüNG. De collageen-vezels zelf vallen uiteen in 
losse collageen-fibrillen. Het hele proces van verweken noemt men 

het rijpen van de baarmoederhals. 

Zodra de baarmoederhals weker wordt, zal deze gaan verstrijken. 

Dit betekent dat de baarmoederhals als gevolg van de trekkracht, 

die door de baarmoederwand wordt uitgeoefend, wordt uitgerekt en 
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opgaat in de baarmoederwand. Tegelijkertijd zal het 

baarmoederhals-kanaal dilateren (wijder worden). Deze trekkracht 

wordt ongeveer in de 36e week van de zwangerschap vergroot, 

doordat het voorliggende deel indaalt. 

2.4 AFMETINGEN. 

Zoals in 2.3 al beschreven, vinden er tijdens de zwangerschap, in 
en rond de baarmoeder en baarmoederhals, enige veranderingen 

plaats. 

De groei van de foetus heeft zowel schaalvergrotingen als vorm- 
veranderingen van de baarmoeder en baarmoederhals tot gevolg. De 
veranderingen betreffen wanddikte’s, lengte’s, diameters en vorm. 

De vormveranderingen zijn al beschreven in 2.3. 

De door van Duyl en van der Zon [lit. 111 gegeven globale 

afmetingen zijn ondergebracht in bijlage A: tabel A-1 t/m A-3. 

2.5 MATER1 AALEI GENSCHAPPEN. 

Wat stijfheden betreft leverde alleen het promotieverslag van 

v.d. Zon [lit. 101 enige waarden op. Dit waren enkel E-moduli 
voor de baarmoederhals, bepaald door middel van een trekproef 

verricht met baarmoederhalsweefsel. De wand werd door hem in drie 

delen verdeeld: 

- B : direct aan het kanaal gelegen, E = 6.4 lo7 ~ / m ~ ,  
B 

M 
- M : in het midden van de wand gelegen, 

- P : Perifere gedeelte, aan de buitenzijde 
E = 4. i lo7 N/m2, 

= 2.4 lo7 N/m2. 
EP ge legen 

Verder zijn er in de literatuur slechts globale schattingen en 

omschriJvingen van de opbouw van de weefsel gevonden. 

Deze zijn als volgt samen te vatten: 

- De isthmus (fig. 2.1)  gedraagt zich in tegenstelling tot de 

baarmoeder passief op het gebied van contracties. 

7 
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- 
baar- isthmus 
moeder 

buitende zwangerschap 30 % 15 % 

op het eind van de 70 % 45 % zwangerschap 

- In de isthmus bevinden zich minder collageen-vezels dan in 

de baarmoederhals. 

- De overgang van materiaalsamenstelling van isthmus naar 
baarmoederhals is ter plaatse van het histologisch ostium 

internum. Deze overgang is vrij abrupt. 
- De vezels in de baarmoederhais zijn voornameiijk chrcuiair 

rond het baarmoederhals-kanaal gelegen. Bij het 
baarmoederhals-kanaal zijn dit voornamelijk collageen- 

vezels, Naar buiten toe neemt het aantal spiervezels toe. 

Er zijn slechts weinig elastine-vezels in de totale 

baarmoederhals. 

- De in 2.3 vermelde verandering in de structuur van het 

baarmoederhals-weefsel zijn niet kwantitatief te beschrijven. 

baar- 
moederhals 

8 %  

13 % 

2.6 BELANGRIJKE FACTOREN. 

Mogelijke factoren, die van invloed kunnen zijn op het optreden 

van C. I. zijn: 
- Een gevulde blaas, die in combinatie met andere factoren voor 
de mechanische prikkel zorgt. 

- Een van nature al wijd baarmoederhals-kanaal. 
- Van nature, aangeboren weker weefsel. 

- Weefseltrauma als gevolg van een operatie, dilatatie, 

voormalige zwangerschap of abortus provocatus. indien hierbij 

het weefsel beschadigd is, (scheuren van weefsel) kan het zijn 

dat het weefsel niet meer in staat is de benodigde sterkte te 

leveren om de vrucht te dragen. 

- Korte baarmoederhals. 
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- Te kleine baarmoeder-holte, zodat al vroeg tijdens de 
zwangerschap de baarmoederhals zal willen verstrijken. 

- Hormoonspiegel? 
Bepaalde hormonen zijn van belang voor het optreden van de 

verweking en verstrijking op het einde van de zwangerschap. 

Volgens de bestudeerde artikelen treedt er echter tijdens de 

zwangerschap geen afwijkende hoormoonspiegel op! 

- Te weinig spierweefsel. 
Bij vrouwen met een te gespierde baarmoederhals is soms 

verlossing met behulp van de keizersnede nodig. De baarmoeder- 

hals contraheert dan mee met de baarmoeder. In hoeverre het 

spierweefsel meedoet aan de dragende functie van de baarmoeder- 

hals is niet duidelijk geworden. Het lijkt mogelijk dat, 

wanneer er te weinig spierweefsel is, de baarmoederhals slapper 

zal zijn. 

- Hyperactieve baarmoeder. 

Deze baarmoeder is overactief en zal bij een kleine prikkel al 

gaan contraheren. 
- Ligging van de baarmoeder in de buikholte ten opzichte van de 

schede. 

- De zwaartekracht. 

- Activiteit van de foetus. 
Bovengenoemde factoren zijn vermoedelijk niet compleet. Verder 

zullen er factoren bij zijn, die alleen in samenwerking met 

andere factoren voor het optreden van C . I .  zullen zorgen. 

2.7 TOEGEPASTE REMEDIES TER VOORKOMING VAN C.I . .  

Methodieken die toegepast worden bij C . I .  zijn: 

- Het operatief verwijderen van een wigvormig stuk van de 
baarmoederhals. Dit kan infertiliteit (onvruchtbaarheid! tot 

gevo 1 g hebben. 

- Het bewust veroorzaken van littekenweefsel. Dit kan eveneens 
resulteren in infertiliteit. Bovendien kan de baarmoederhals te 

stevig of te klein worden, zodat de keizersnede moet worden 

9 
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toegepast. 
- Het aanbrengen van een cerclage (bandje rond de baarmoederhals). 
- Bedrust eventueel in combinatie met weeën-remmende middelen, om 

de invloed van de zwaartekracht te verkleinen. 

De eerste twee remedies zijn bestemd voor therapie buiten en de 

laatste twee voor therapie tijdens de zwangerschap. 

2.8 CONCLUSIES. 

Nadere beschouwing van de optredende verschijnselen tijdens de 

zwangerschap levert de volgende onderverdeling op: 

Niet te simuleren verschijnselen. 

-Groei van de baarmoeder als gevolg van celtoename. 

-Toenemen van de contractie-activiteit van de baarmoeder. 

-Verplaatsen van de baarmoedermond. 

-Mechanische beschadiging van het weefsel (een scheur). 

-Weefsel trauma. 

-Foetus-activiteit. 

-Hyperactieve baarmoeder en ligging in de buikholte. 

Wel te simuleren verschijnselen. 

-Groei van de baarmoeder door oprekken van de wand. 

-Door als begin geometrie die van 1: de lGeweek te nemen, 
wordt de isthmus als een onderdeel van de baarmoeder 

beschouwd. 

-De afwijkende materiaalsamenstelling van baarmoeder en 

baarmoederhals. 

-De abrupte materiaalovergang op de plaats van het 

histologisch ostium internum. 

-De overgang van "bolvorm" naar " peervorm". 

-De invloed van de zwaartekracht. 

-Afwijkingen van afmetingen van baarmoeder en baarmoederhals. 

10 
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3. DE BELASTING. 

Omdat rond de l g e  week de kritische periode met betrekking tot 

C . I .  ligt, werd de geometrie en belasting behorende bij dit 

tijdstip van de zwangerschap gesimuleerd. De belasting is 
opgebouwd uit een aantal componenten: 

A :  

B :  

c :  

D :  

De foetus groeit sneller dan de baarmoeder. Dit resulteert 
in een uniforme druk P op de binnenwand van de baarmoeder. 
De vulling van de baarmoeder bestaat niet uit gas, maar 

vruchtwater en foetus. Dit heeft een component P(z), van de 
hoogte afhankelijke druk, tot gevolg. 

Er treden contracties in de baarmoeder-wand op (voortijdige 

wee). Dit zorgt voor een plotselinge grote toename in de 
druk in de baarmoeder-holte. 

De druk in de buikholte zorgt voor een "constante" druk 

op de buitenwand van de baarmoeder. 

O 

Voor het simuleren van de belasting als gevolg van C 

gebruik worden gemaakt van een mechanisch model waarin actieve 

componenten zitten. Door Huyghe [lit. 41 is voor de simulatie 

van hartcontracties een model ontwikkeld, waarmee dit mogenlijk 

is. Gezien de ter beschikking staande tijd en het enorme gebrek 

aan invoergegevens is dit niet gebruikt. De belasting als gevolg 
van D kan worden verwerkt door als uniforme inwendige druk het 

verschil tussen de belasting als gevolg van A en D te nemen en 
deze op de binnenwand van de baarmoeder aan te brengen. Dit zal 
resulteren in een uniform uitzetten van de baarmoeder. 

De belasting als gevolg van B is niet zo simpel te verwerken. De 
belasting zal een afplatten van de baarmoeder tot gevolg hebben; 

de geometrie "zakt" in. Doordat hierdoor de hoogte zal afnemen, 

zal de druk eveneens veranderen. 

moet 

Voor de simulatie werd in eerste instantie gebruik gemaakt van 

het eindige elementen pakket MARC. Bij de verwerking van de 

component C leverde dit echter wat problemen op. 
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Deze waren voornamelijk de slechte toegankelijkheid om 
userroutines te schrijven en de moeilijk te achterhalen gebruikte 

mathematiek. Door over te gaan op het gebruik van het pakket 

NONSYS (NON-linear SYStems) konden deze problemen grotendeels 

worden vermeden. 
NGNCYS hevat een rotatie-symmetrisch element, dat een groot aantal 

eigenschappen heeft, die voor baarmoederhals onderzoek van belang 

zijn. 
- Het is in staat grote vervormingen te verwerken 
(geometrische niet-lineariteit). 

- Meerdere keuze-mogelijkheden voor materiaalgedrag: 

* Elastische-lineaire relatie tussen de tweede 
Piola-Kirchhoff spannings-tensor S en de Green-Lagrange 

rek-tensor E, 

* Niet-lineaire relatie - exponentiële relatie, 
* Visco-elastische relatie - Mode1 van Fung, 
* Mogelijkheid om actieve elementen in te brengen. 

- Het gebruikte element is al voorzien van de mogelijkheid 

om aan de binnenzijde van het hart, c.q. de baarmoeder, 

met een veranderlijke druk (aangepast aan toenemend 

volume) te werken. Invoeren van een extra term als functie 

van z was daardoor erg eenvoudig. 

3 . 1  VERWERKING VAN DE COMPONENT P(z). 

Bij de Eindige Elementen Methode wordt uitgegaan van een gewogen 
afwijkingen formulering van de evenwichtsvergelijking in zwakke vorm. 

+ + +  
Met : w : weegfunctie w(x), 

1 ’  V : volume van de materie op tijdstip t=t 

A : buitenoppervlak op t=t 

TI: Cauchy spanningstensor op t=t 
+ 
q 1  : voorgeschreven volumebelasting op t=t 

1 

1 1 ’  

1 ’  

1 ’  

( 3 . 1 )  

12 
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1' 
p,: soortelijke massa van de materie op t=t 
+ 
P : uitwendige oppervlaktebelasting op A op t=t . 
1 1 1 

Voor de component P(z) is de term (w.pl)dAl van belang. 
*l 1- 

Lritgaaxk (3 . 1 )  wordt. Via. een iteratief proces: een zo goed 

mogelijke benadering voor de geometrie op tijdstip t=t bepaald. 

In verband met het grote gebrek aan materiaal gegevens werd met 
een liniair-elastische materiaal-wet gewerkt. 

1 

De spanningstensor IT is dan uit te drukken in de positievectoren 
2, 

1 
+ ' +  x van de materiële punten via de deformatietensor F = (V x I " ,  
1 1 o 1  

3 

met V de gradiënt-operator met betrekking tot de bekende, 

natuurlijke, referentie configuratie (In dit geval de onbelaste 

conf i gurat ie 1 . 

O 

1 
det (Fl 1 

Q Y =  
1 

Met :[E : Green-tagrange rektensor, 
1 

4 

1 1 E = c:E : een lineaire functie van de Green-Lagrange 

(3.2) 

rekt ensor. 

Substitutie van relatie (3.2) in (3 . 1 )  resulteert in een niet- 
lineaire differentiaal-vergelijking voor x . Aangezien de 
oplossing van deze vergelijking over het algemeen niet of 

moeilijk te bepalen is, wordt er met een benadering gewerkt. Er 

wordt tot een bepaalde klasse van verplaatsingsfuncties beperkt. 

Dit betekent dat de verplaatsing van de materie wordt uitgedrukt 
in de verplaatsingen van een discreet aantal materiële punten 

(knooppunten) via de interpolatiefuncties (discretisering). 

+ 
1 

N 

k= 1 
+ 

Met : n = aantal knooppunten, 
k 
k 0 ,  I t  

$ ( e )  = van de coordinaten van de materiele punten 
afhankelijke interpolatie-functies, 

I, I, s 
+k 
X = verplaatsing van knooppunt k op tijdstip t=t . 
1 1 

= in een kolom verzamelde materiele coordinaten, 
N 

(3.3) 

13 



De Belasting. 

i +  
Na een keuze gemaakt te hebben voor de weegfuncties w(x) volgens 

Galerkin : 

met : i = 1,2,3 
k’ 

k = 1 , 2 , .  ... n 
(3.4) 

i waarbij de vectoren e,een orthonormaie basis vormen 
I 

en toepassing van de wet van behoud van massa is (3.1) 

te schrijven als een stelsel van n niet-lineaire vector- k 
+k 

vergelijkingen voor x 1 ’  k = 1,2,. .n k’ 

* + 
Stel dat we beschikken over een schatting x -1 voor de oplossing 

van (3.5). Vervolgens wordt uitgaande van (3.3) de afwijking 

bepaald, die moet voldoen aan : 
62 - 

i Verondersteld wordt dat 6x - 
Taylor-reeksontwikkeling geschreven kan worden als: 

klein is, zodat (3.6) via een 

3 

+ 
- - - 1  - 

I -1 , 
* I  

a1 
-1 

(3.6) 

(3.7) 

i De aanname dat 6x erg klein is, zorgt ervoor dat hogere orde 

termen te verwaarlozen zijn, zodat (3.7) gereduceerd wordt tot: 
* i *  

-1 - Q *ax + = -f(xl) i - -  (3.8) 

* 
i 

+ *  + 
-1 - -1 Hiervan zijn ûl en -f(x 1 bekend, zodat 6x - bepaald kan worden. 

k t  behulp van 6x - kzn n l ~  een nieuwe schatting voor x -1 bepaald 
i + 

worden en start de hele procedure weer opnieuw. Er wordt zolang 
+ *  + 3 

met het bepalen van een nieuwe 6x doorgegaan tot de term f(x - - -1 

gelijk aan O is of aan een van tevoren bepaalde norm voldoet. 
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Bij een uitwerking van (3.1) op bovengenoemde wijze doet zich het 

probleem voor, dat bij het oplossen van de vectorvergelijkingen 

(3.5) de integraties over het werkelijke volume en oppervlak V 

resp. A zijn, terwijl alleen de geschatte V en A bekend zijn. 

De grootheden als functie van 2 moeten dus worden omgeschreven 

* * 1 

1 1 1 

* 
2 .  
-1 

1 

naar pGnztre’c f ï l r r n r .  Jc.7- tv-ncPn-mstin ? i a  Ri i 1 2 0 0  ,R. 1 \*VVI  UbLib U I  U I I Y I V I  . . L W ” L U  -A.- 

Het resultaat van deze tranformatie levert dan (3.9): 

(3.9) 

Met : 0 + : de deformatietensor betrokken op de geschatte 
configuratie, behorend bij de werkelijke 
configuratie; * 
gedefinieerd via dz = ( 0  + QM)*dzl 

* # 
1 

: eenheidsbuitennormaal o p  het geschatte oppervlak A . + n 
1 1 

+ Indien de eerste schatting goed is, dus de afwijking Qx klein, 

zal een gelineariseerd stelsel een voldoende nauwkeurige 

schatting voor de afwijking Qx geven. 

De voor de belasting belangrijke term 

i 

(w-pl)dAi is dus 
Al I + +  

omgeschreven tot : 

* *  $.(il+ Q&det(O + QH)II(O + QM)-C-~l~~dA1. (3.10) 
A 1 

Gedeeltelijk lineariseren met betrekking tot QM laat (3.101 
overgaan in de volgende uitdrukking : 

* *  * 
i +  $)(l + tr(QH))(l - QH:nlnl)dAl. (3.11) 

(3.12) 

Uitgaande van : 
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g:l 12 1 
+ p =  (P + p  1 

(3.13) 

i is Op vervolgens te schrijven als 

6p = p - p = P (n - n] + 
* * 

+ + i  i +  

1 1  o 1  

* + * +  pg(zlnl- z 1 1  n 1 .  
* 
2 + 62 levert : 
1 

(3.14) 

(3.15) 

i i 
Omdat 6z en 6n erg klein zijn, is de term 6z6n te verwaarlozen 

ten opzichte van termen met hooguit één afwijking erin en geldt : 

(3.16) 

3 

Door ten opzichte van een cylindrisch assenstelsel de vector 6 te 
definieren via : 

+ 

is (3.16) te schrijven als : 

Met behulp van : 
* 

i is voor 6n te schrijven : 

Omdat 116MII << 1, geldt dat : 
* * *  

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

( U  + oM)-== n - 6NC (3.22) 

Substitutie van (3.20). (3.21) en (3.22) om (3.18) geeft : 
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Lineariseren met betrekking tot 6ü-i doet (3.23) overgaan in : 

# 
3 Met de introductie van iû (derde orde tensor) met als eigenschap 

* * * -5 * * 
i 3  ‘ 3  A-n = iû : A  , 8M = (V 6x1 en 2 en 3iû uitgeschreven ten opzichte 
1 1 1 

van een orthonormale basis via: 

is vergelijking (3.24) te schrijven als: 

De oorspronkelijk voor de belasting belangrijke term uit (3.1) 

(w.pl)dAl is nu met behulp van (3.10) en (3.21) volledig 

* + i 

A l i +  
uitgewerkt tot een uitdrukking als functie van x en 6x en dus bij 
iedere iteratie-slag opnieuw te bepalen. 

1 

3.2 TESTPROBLEEM. 

De verwerking van de component P(z) in de NONSYS-programmatuur 
moest worden getest op goed functioneren. Het gebruikte ring- 

element heeft 8 knooppunten (zie fig. 3.1).  Een drukbelasting is 

alleen op de zfJde niet de knooppunten 7, 8 en 1 aan te brengen. 

17 
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a- '_  

\ 

fig. 3.1  : Ring-element. 

In de subroutine DELTXP. FOR, marin de kfiooppu-rtskrachten als 

gevolg van de drukbelasting op het element worden bepaald, werden 

enkele regels extra ingebouwd. 

Binnen de subroutine DELTXP teen usersubroutine) zijn de 

coördinaten van de knooppunten alleen op element-niveau bekend. 

Alleen door in te grijpen in de eigenlijke NONSYS-programmatuur, 

zou de configuratie van een vorige slag voor de gehele geometrie 

te achterhalen zijn. Als vast punt (Ar=Az=O) werd het bovenste, 

door druk belaste, punt van de geometrie genomen. Deze 

randvoorwaarde werd opgelegd om : 1 )  Beweging als starlichaam te 
voorkomen en 2) Een vast. referentie-punt te verkrijgen voor de 

bpaling van de component P(z1 .  Hierdoor is de druk-component 

P(z )  bepaald door de z-coördinaat van het betreffende knooppunt. 

Deze z-coördinaat geeft namelijk de hoogte van de vloeistofkolom 

aan boven het niveau waarop het betreffende punt zich bevindt. In 

verband met, beperking van de rekentlJd en gezien de kleine hoogte 
verschillen binnen een element, werd de z-coordinaat (hoogte) van 

het middelste knoopunt (knooppunt 8 )  van een element gebruikt om 

de component P(z) op een element te bepalen. Deze component wordt 

vervolgens opgeteld bij de in de invoerfile gespecificeerde druk 

P . In plaats van een lineair met de hoogte toenemende druk wordt 
deze dus trapsgewijs aangebracht. 

O 
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Deze manier van belasting aanbrengen werd gecontroleerd door een 

testprobleem door te rekenen, waarvan de analytische oplossing 

reeds bekend is. 

De gevonden analytische oplossingen gaan uit van de lineaire 
C L - r i - i  LIlcvl Le obLubrLu cr-1 ,-lc,m,-l voor kleine rekken en Verplaa-tsingen. Omdat de 

verplaatsingen klein zijn wordt de niet-lineaire term in E te 

verwaarlozen verondersteld. Verder geldt dat er een lineair 

verband is tussen de spanningen en verplaatsingen. Binnen NONSYS 
wordt uitgegaan van een lineair verband tussen de 

Green-Lagrange rektensor E (niet-lineair in de verplaatsingen) en 

de tweede Piola-Kirchhoff spanningstensor S. 

(3.10) 

(3 .11)  

Met [E : Green-lagrange rektensor, - + 
U : verplaatsing van een materieel punt, 

S : tweede Piola-Kirchhoff spanningctensor, - 
41L : vierde orde tensor. - 

Een adequaat testprobleem voor een niet-lineair verband werd niet 

gevonden. 
Als Testprobleem werd uiteindelijk een verticaal geplaatste 

cylinder doorgerekend. De verkregen oplossing werd vergeleken met 

de analytisch bepaalde oplossing. 

Analytische oplossing. 

Door Raymond en Warren [lit. 71 worden de volgende analytische 
oplossingen gegeven voor een dunwandige cylinder met een in ùe 

hoogte lineair variërende radiale druk en voor een dunwandige 

cylinder met een uniforme inwendige radiale druk. 

19 



De Belast ing. 

Oplossing : Voor P = P(z). 

Q = o  

AR = - 
Z Z  

P.R2 
E. t 

Voor P = P . 
O 

Q = o  

AZ 

met : P = druk in de cylinder, 

tr = Cauchy-spanning in axiale richting, 

a- = Cauchy-spanning in tangentiële richting, 

E = elasticiteits modulus, 

v = dwarscontractie-coëfficient 

z z  

OQ 

R = inwendige straal van de cylinder, 

t = wanddikte van de cylinder, 

z = coördinaat in axiale richting (hoogte). 

Omdat de in het probleem optredende belasting een lineaire 

combinatie van beide belastingen is, worden deze gesuperponeerd. 

Met NONSYS werd de volgende cylinder doorgerekend: 

R = 120 mm, E = 2000 KPa, 

t = 2 mm, v = 0.49, 

H = 150 mm (aanvangs hoogte van de cylinder), 
mesh van 14 elementen. 

De druk, die werd aangebracht, was als volgt opgebouwd : 
3 P = P + p-g.2 ; p = 1000 [ k g h  I ,  soortelijk gewicht van water, 

O 2 g = 9.81 [m/s I ,  zwaartekracht versnelling, 

Z = hoogte van de vloeistof-kolom in [ml, 

en werd voor elk element weggeschreven naar een file. 

Gezien de hoogte van de cylinder, die in een p-g-H N 1.5 KPa zou 

resulteren, werd voor P eveneens 1.5 KPa genomen. De druk werd 
aangebracht van P = O via stappen van 0.3 KPa tot P = 1.5  KPa. 

O 

O O 

In de weggeschreven drukken moet dit resulteren in een constant 

verschil tussen de aangebrachte drukken van naast elkaar gelegen 
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onderin 

bovenin 

elementen. In dit geval, met de 14 elementen, moet dit verschil 

ongeveer 1/13 -p-g*H zijn. Dit klopte. 
Op het onderste element en het element daar boven bleek 

uiteindelijk een druk te zijn aangebracht van 2.881 KPa 
respectievelijk 2.778 Wa. Zodat het aangebrachte drukverschil 
tussen t w e e  elementen te schridven is als: 

eind 

AP = 2.881 - 2.778 = O. 103 KPa. 
Volgens de analytische oplossing zou deze : 

AR [mml AZ [mml Coo [Wal P [Wal 

8.3216 --- 148.3 2.881 

5.2334 -4.1165 88.14 1,552 

2.88 - P 
0 -  - - -  - O. 102 KPa moeten zijn. 

13 13 

onder in 

bovenin 

Bij de beschouwing van de resultaten wordt onderscheid gemaakt 

tussen de situatie boven in de cylinder (P = P,) 
onder in de cylinder met P = P + p*g.H. De door NONSYS berekende 
resultaten en de analytisch berekende oplossingen staan vermeld 

in tabel 3.1 respectievelijk tabel 3.2. 

en de situatie 

O 

AR [mml AZ [mml roo [Wal P [Wal 

10.55 --- 174.3 2.881 

5.681 -4.75 93.7 1.552 

t a b e l  3 . 2  : A n a l y t i s c h  b e p a a l d e  r e s u l t a t e n  v o o r  e e n  
c y l i n d e r  met 1 4  e l e m e n t e n  d o o r  o n d e r  
i n w e n d i g e  1 f n e a f r  v a r l e r e n d e  d r u k .  

Vergelijking van de beide resultaten laat zien dat er toch een 

verschil blijft. Daarom werd ook nog een andere cylinder 

doorgerekend. Eeze verschilde siechts in het aantal elenente:: e2 

de waarde van de E-modulus. Er waren 7 elementen en de E-modulus 

was een factor 10 groter. De resultaten van deze berekening en de 

analytische oplossing staan vermeld in respectievelijk tabel 3.3 

en tabel 3.4. 
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onderin 

bovenin 

Bij vergelijking van tabel 3.3 en tabel 3.4 valt op dat de 

resultaten nu wel met elkaar overeenkomen. Dit is te verklaren 

doordat de verplaatsingen veel kleiner zijn. Het verschil tussen 

de Cauchy spanningen en de tweede Piola-Kirchhoff spanningen is 

dan niet zo groot terwijl ook de kwadratische term in relatie 

3.10 niet ze’:: gmte ml speelt. 

AR [mml AZ [mml Coo [Wal P [Wal 

1.0576 --- 167.2 2.96 

O. 5835 -4.933 97.2 1.6 

177.6 

tabel 3.4 : Analytisch bepaalde resultaten voor e e n  
cylinder met 7 elementen onder inwendige 
lineair varierende druk. 
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4. INVLOED VAN GEOMETRIE EN MATERIAAL-EIGENSCHAPPEN OP DE 
DE BELASTING-CONDITIES VAN DE BAARMOEDERHALS. 

4 . 1  INVLOED VAN DE GEOMETRIE. 

De baarmoeder heeft de vorm van een ellipsoïde. 
Naarmate de zwangerschap vordert, vindt er een insnoering plaats 

als gevolg van de aanwezigheid van de bekkenbeenderen. 

Tegen het eind van een normale zwangerschap zal de foetus een 
vertikale positie innemen met het hoofd naar onderen. 

In het tweede trimester van de zwangerschap is het echter 
mogelijk dat de foetus een horizontale positie in de baarmoeder 

zal innemen. De vorm van de baarmoeder is dan die van een 
liggende ellipsoïde (Lengte-as van de ellipsoïde is horizontaal.). 

fig. 4.1 : Baarmoeder-geometrieen. 
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4.1.1 MODELLERING. 

Om de invloed van de oriëntatie te onderzoeken, werden met de 

pre/post-processor IDEAS twee geometrieën gemodelleerd. Voor de 

afmetingen van de baarmoederhals werd uitgegaan van tabel A-3 in 

f?iJ?age A. Er  xerc! uitgegzzn  an de geametrie behorend bij het 

begin van de kritische periode; de 19" week. 

Voor de baarmoeder werd uitgegaan van tabel A-1 eveneens in 

Bijlage A. Dit resulteerde in de volgende afmetingen voor: 

Baarmoederhals : lengte 36.6 [mml, 
breedte 32.7 [mml, 
diameter baarmoederhals-kanaal 4.7 [mml. 

Baarmoeder : li lengte" baarmoeder 160 [mml, 
I '  lengte" baarmoederhol te 135 [mml, 

I' breedte I' baarmoederho 1 te 160 [mml, 

14 [mml. wanddi kte 

De hiervoor omschreven ellipsoïde werd gebruikt om twee 

geometrieën te modelleren: 

1) V-EI 
' I  H-E 1 II Lengte-as 1 z-as, horizontaal. 

Lengte-as 11 z-as, vertikaal. 

Bij beide geometrieën werd dezelfde baarmoederhals-geometrie 
gebruikt. Beide totaal-geometrieën werden met een zelfde aantal 

elementen gemodelleerd. Voor de vorm en elementverdeling van 

baarmoederhals en beide totaal-geometrieën zie fig. C-1 tot en 

met C-3 in Bijlage C. 

Gezien de natuurlijke "ophanging" van de baarmoeder door de 

eileiders (zie fig. 2.11, is de "inzakking" van de baarmoeder 

gelimiteerd. Vanwege de manier van belasting aanbrengen, zoals 

beschreven is in hoofdstuk 3, werd het bovenste punt van het 

bi;men-opperv?ak va:: de bazrmeder vast gezet !ir=Oz=O!. Door dit 

punt in de oorsprong te plaatsen en de geometrie ondersteboven te 

modelleren (positieve z-as in de richting van de zwaartekracht), 

is de van de zwaartekracht afhankelijke druk-component simpel te 

bepalen. De z-coördinaat van een punt geeft dan de hoogte van de 

vloeistofkolom boven dat punt aan. 
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De baarmoederhals zit met zijn buitenwand vast aan het omringende 

weefsel, zodat voor de buitenwand van de baarmoederhals een 

randvoorwaarde Az=O wordt voorgeschreven. Hierbij wordt voor het 
punt op de overgang van de baarmoederhals naar de baarmoeder ook 

deze randvoorwaarde voorgeschreven. 

Vanwege de weinig voorhanden zijnde gegevens, was de uiteindelijk 
gebruikte modellering slechts een grove omschrijving van de 

werkelijke situatie. 

Om te onderzoeken of de van de zwaartekracht afhankelijke druk- 

component een grote invloed uitoefent, zijn beide geometrieën 

eerst door een toenemende uniforme druk belast. Vervolgens 

werden beide geometrieën nog eens doorgerekend met op de uniforme 

druk de "zwaartekracht"-component op de vloeistofvulling 

gesuperponeerd. 

Voor de maximaal aan te brengen uniforme druk werd 6 P a  genomen. 

Dit omdat de "zwaartekracht"-component maximaal = 1.35 KPa zal 
zijn. Een te grote uniforme druk zal, in vergelijking met de 

werkelijke situatie, de wand te veel laten oprekken, terwijl de 

"zwaartekracht"-component dan weinig zin heeft. 

Doordat met een lineair-elastische materiaalwet gerekend wordt, 

wordt het materiaal gekarakteriseerd door zijn Elasticiteits- 

modulus E en dwarscontractie-coëfficient u .  

Voor de baarmoederhals werd de middelste door van der Zon [lit. 
101 gegeven waarde voor de E-modulus genomen: Eo= 4.1 lo7 [N/m21. 
Als dwarscontractie-coëfficient werd u = 0.49 genomen. 

Van de baarmoeder is niets bekend wat betreft materiaal-eigenschappen. 

Gezien de weefsel-opbouw werd de, door van der Zon gegeven, 

laagste -aarde vmr E * 0.01 grr?omer?. Ee bazirrnoeder in̂ et kunnen 

oprekken en meegeven, zonder dat het cervicale kanaal voortijdig 

zal dilateren. Dit resulteerde in een Eo = 2.4 lo5 [N/m21. Voor 
de dwarscontractie-coëfficiënt werd u = O.  49 genomen. 

C 

C 

U 

U 
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4 . 1 . 2  RESULTATEN. 

Als presentatie van de resultaten is voor een grafiek gekozen, 
waarin de druk op het onderste element wordt uitgezet tegen de 

radiale verplaatsing van een punt van de geometrie. 

Er  r-%?rden twee p1mt-n bekeken ! 

A : Het punt op het binnen-oppervlak van de geometrie ter 

plaatse van de overgang van de baarmoeder naar de 

baarmoederhals. 

B : Een punt ter plaatse van het smalste gedeelte van het 

baarmoederhals-kanaal (zie Bijlage C, fig. C-1).  

"A" werd gekozen, omdat een verwijding van het kanaal op die 

plaats een wig zou veroorzaken. De vruchtvliezen met vulling 

zullen deze ruimte opvullen door in het kanaal uit te puilen. 

Hierdoor komt er een dilaterende druk in het cervicale kanaal, 
zodat een voortijdige dilatatie van het kanaal ontstaat. 

Punt 

kanaal eveneens in de gaten te houden. 

"B" werd bekeken om de situatie op de smalste plaats van het 

De resultaten van de simulatie zijn wat betreft punt "A" voor de 

"H-EI"- en de "V-EI"-geometrie weergegeven in grafiek 4. 1 

respectievelijk grafiek 4.2. De resultaten voor punt "B" zijn 
weergegeven in grafiek 4.3, "H-EI"-geometrie en grafiek 4.4, 
"V-EI"-geometrie. Voor de vervormde geometrieën zie Bijlage C, 

fig. C-4 t/m C-7. 
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Invloed op de belasting-condities. 

dr [û.ûí mrnl 
2.00 I 

0.00 I I I ! ! 

0.00 1.60 3 .20 4.8 O 6.4 O 8.00 

P [KPal 

grafiek 4.1 : Druk-verplaatsing relatie voor punt " A " ,  

"H-EI "-geometrie. 

0.00 1.60 3.20 4.80 6.40 8.00 

6, [KPal 

grafiek 4.2 : Druk-verplaatsing relatie voor punt "A" ,  

. ' "V-EI"-geometrie. 
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Invloed op de belasting-condities. 

0.00 1.60 3.20 4.80 

P IKPal 

6.40  8.00 

Grafiek 4 . 3  : Druk-verplaatsing relatie voor punt "B", 

"ii-EI"-geometrie. 
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-3.00 

0.0 o 

grafiek 4 . 4  

A -  

- 
1.60 3.20 4.80 6.40 

P WPaI 

: Druk-verplaatsing relatie voor punt "B", 

"V-EI "-geometrie. 

8.00 
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Invloed op de belasting-condities. 

4.2  INVLOED VAN DE MATERIAAL-EIGENSCHAPPEN. 

In verband met de in hoofdstuk 1 vermelde voorsprong-hypothese, 

werd ook wat met de stijfheid van de materialen geëxperimenteerd. 

4 . 2 . 1  RESULTATEN. 

Voor de, gezien grafiek 4.1  t/m 4.4,  meest kritische geometrie 

H-EI, werd eerst de E-modulus van de baarmoeder constant 
gehouden, terwijl de Elasticiteits-modulus van de baarmoederhals 

achtereenvolgens de waarden E = 0.9 * Eo, E = 0.8 * Eo en 
E = 0.7 * Eo aannam. 
De resultaten van deze simulaties zijn ondergebracht in 

grafiek 4 . 5  voor punt "A" en grafiek 4.6 voor punt "B". 

1 2 
c c  

3 

Vervolgens werd de Elasticiteits-modulus van de baarmoederhals 

constant gehouden en de E-modulus van de baarmoeder gevarieerd. 

Met de Elasticiteits-modulus E werd op dezelfde manier gevarieerd 

als bij de variatie van E ; E' = 0.9 * Eo, E 
E = 0.7 * Eo. 
De hiermee verkregen resultaten zijn weergegeven in grafiek 4 . 7 ,  

punt "A" en grafiek 4.8,  punt "B". 

U 2 = 0.8 * Eo en 
C U  u u  U 

3 
U U 
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Invloed op de belasting-condities. 

-0.80 

-1 .60  

- 2 . 4 0  

+ Ec = 
100 Yo 

- 

*- 

- 

3 00 dr -_-____--- 10.01 mml ____ 

2.40 * I  
~:::: 
0.60 

I I 0.00 - ~- 

0.00 1.60 3.20 4.80 6.40 8.00 

P [KPal 

-4.00 

grafiek 4.5 : Druk-verplaatsing relatie voor punt " A "  bij 

I I I I 

varierende E , "H-EI"-geometrie. 
C 

Ec = - - -A - - -  Ec = I 

70 96 aov0 

v i 0 . 0 0 0  4 mml 

0.0 o 1.60 3.20 4.8 O 
a 

P IKPal 

6.40 8.00 

grafiek 4.6 : Druk-verplaatsing relatie voor punt "B" bij 

varierende E , "H-EI"-geometrie. 
C 
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Invloed op de belasting-condities 

0.00  

dr to.01 mml 
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I I I I 

1.60 

1.20 

0 . 8 0  

grafiek 4.7 : Druk-verplaatsing relatie voor punt " A "  b i j  

varierende E , "H-EI"-geometrie. 
U 
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grafiek 4.8 : Druk-verplaatsing relatie voor punt "9" b i j  

var i erende E , "H-EI "-geometrie. 
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Conclusies en aanbevelingen. 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK. 

5 . 1  CONCLUSIES. 

5 . 1 . 1  INVLOED VAN DE GEOMETRIE. 

Nadere beschouwing van de grafieken 4 . 1  en 4.2 laat zien dat de 

"zwaartekracht"-component alleen een translatie van de grafiek 

tot gevolg heeft. Bij elke verplaatsing als gevolg van P de 

uniforme-component, komt een constante Ar erbij. 
Vergelijking van grafiek 4 . 1  met 4.2 laat zien dat de 
"H-EI"-geometrie bij gelijk drukverloop, sneller een kritieke 

radiale verplaatsing van punt "A" zal bereiken, dan de 
'I V-E I It -ge ome t r i e. 

O' 

Grafiek 4.3 en 4.4 laten zien, dat de radiale verplaatsing als 

gevolg van de "inzakkende" geometrie, in eerste instantie een 

"sluitend" karakter heeft voor het smalste gedeelte van het 

cervicale kanaal (Ar < O ) .  De "sluitende" tendens is bij de 

"H-EI"-geometrie groter dan bij de "V-EI"-geometrie. 

Terwijl ter plaatse van punt "A" in de "H-EI"-geometrie de 
radiale verplaatsing sneler toeneemt bij gelijk drukverloop, dan 

bij de "V-EI"-geometrie, blijkt uit grafiek 4.3 en 4.4 dat punt 

"B" dan juist eerst negatief wordt. De aanvankelijk negatieve 
Verplaatsing is bij de "H-€1"-geometrie zelfs groter dzn die bij 

de "V-EI"-geometrie. 

Bij deze simulaties is een eventueel uitpuilen van de vliezen in 
het cervicale kanaal niet gesimuleerd. 

Omdat een "tapselt-vorm van de bovenkant van het cevicale kanaal 

mijn inziens belangrijker is dan wat verderop in het kanaal 

gebeurt, lijkt mij de volgende conclusie terecht: 

De ' I  H- EI" -geome tr ie is verge1 eken met de "V-EI "-geometrie 
de meest kritieke. 
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Conclusies en aanbevelingen. 

5 . 1 . 2  INVLOED VAN DE MATERIAAL-EIGENSCHAPPEN. 

Variatie van E . 
C- 

Uit grafiek 4 . 5  is slechts één conclusie te trekken: 
De stijfheid van het baarmoederhals-weefsel heeft bij de 

"H-EI"-geometrie een grootte invloed op de grote van de 

radiale verplaatsing bij punt "A". Tevens heeft zij invloed 
op de snelheid van toenemen van de verplaatsing bij 

toenemende druk in de baarmoeder. 
Deze conclusie is conform de verwachtingen. 

Grafiek 4.6 laat zien dat naarmate het baarmoederhals-weefsel 

slapper, het kanaal in eerste instantie (lage PI meer zal 
sluiten. Als de druk toeneemt, neemt bij slapper baarmoederhals- 

weefsel het "sluitende" karakter vap, de verplaatsing sneller af. 

Conclusie : 

Een lagere stijfheid van het baarmoederhals-weefsel heeft 
als gevolg dat het baarmoederhals-kanaal bij de "H-EI'I- 
geometrie sneller zal dilateren. 

Variatie van Eu& 

Grafiek 4.7 leverde het volgende: 

De invloed van de stijfheid van het baarmoeder-weefsel op de 

optredende radiale verplaatsing van punt "A" is bij de 

'I H-EI It -geome tri e ni hi 1. 

Grafiek 4.8 toont : 

De stijfheid van het baarmoeder-weefsel heeft geen invloed 

op de verplaatsing var? punt "B" bij de "H-EI"-geometrie. 

5 . 2  AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK. 

In verband met programmeergemak en de door mij veronderstelde 
"ophanging" van de baarmoeder door de eileiders, werd het bovenste 
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Conclusies en aanbevelingen. 

punt van het binnen-oppervlak van de baarmoeder "vast" genomen (Az=O) 
en in de oorsprong van het assenstelsel geplaatst. 

Als het slechts om een druk-verplaatsing relatie gaat, kunnen de 
nu uitgevoerde simulaties nog een keer uitgevoerd worden, waarbij 
punt "A" in de oorsprong wordt geplaatst en "vast" gezet in axiale 

r i ch t i r ig  !Az=O!. ie geometrie hoeft dam niet meer ondersteboven in 

het assens te lse 1 geplaatst te worden. 

De "zwaartekracht"-component wordt dan anders in rekening 

gebracht. Er geldt nu dat op niveau h in het cavum een in de 
invoer-file gespecificeerde druk P heerst minus de 

"zwaartekracht"-component, die zou worden veroorzaakt door een 

vloeistofkolom met hoogte h. De geometrie kan op deze manier vrij 
inzakken. 

Wat betreft de geometrie zou er verder gevarieerd kunnen worden 

mei de diameter van het baarmoederhals kanaal. 

Biologische weefsel heeft als kenmerkende materiaal-eigenschap 
dat het tijdsafhankelijk-gedrag vertoont. Een visco-elastische 

materiaalwet is daarom waarschijnlijker dan een lineair- 

elastische materiaalwet. 

Naast materiaal-eigenschappen en geometrie kunnen voortijdige 
weeën een rol spelen. Deze kunnen net voor die extra belasting 

zorgen, waardoor voortijdige ontsluiting zal optreden. Om dit te 
simuleren zou gebruik gemaakt kunnen worden van het contractie- 

model van Huyghe [lit. 41. Hiermee is het mogelijk om contracties 

van weefsel te simuleren. 

Een factor, die mogelijk eveneens van belang is voor verder 

onderzoek, is de invloed van de houding van de vrouw op de 

belasting van de baarmoederhals. Dit is echter niet meer mogelijk 
met een rotatie-symmetrisch model, maar vereist een 

3-dimensionaal model. 

Uit de berekeningen, die zijn uitgevoerd, blijkt dat de geometrie 

van de ''baarmoeder'' inderdaad van invloed zou kunnen zijn op de 
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sluitfunctie van de baarmoederhals. Om echter een analyse te 

kunnen doen, die uitspraken mogelijk maakt over de echter 

baarmoederhals, is veel meer kennis nodig over materiaal- 

eigenschappen en geometrie dan nu voorhanden is. Het is dus van 

belang voor een eventueel vervolg-onderzoek om veel meer 

gegevens op dit. gebied te verzamelen. 
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AFMETINGEN 



Bijlage A : Afmetingen 

8 cm 
1 . 5  cm 
2 . 5  cm 
1 cm 
3 cm 
4 m m  

In deze bijlage zijn de in de literatuur vermelde globale 

afmetingen van enkele delen van de baarmoeder en baarmoederhals 

samengevoegd. 

35 cm 
1 cm 
4 cm 
2 cm 
3 cm 
8mm 

Door A . T . M .  van der Zon en W.A. van Duyl zijn de volgende 
tabellen geproduceerd: 

duur zwangerschap 
[weken] 

lengte baarmoeder 
i cml 

tabel A . l  : Lengte van d e  baarmoeder tijdens 
de zwangerschap. 

kritische periode 

zwangerschap 

hoogte baarmoeder 
wanddikte baarmoeder 
breedte baarmoederhals 
wanddikte baarmoederhals 
lengte baarmoederhals 
0 baarmoederhals-kanaal 

I 

tabel A . 2  : Veranderingen van afmetingen van 
baarmoeder e n  baar mo e d e rha 1 s. 
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Bijlage A : Afmetingen 

3.02 

0.61 

2.58 

0.41 

4.67 

0.86 

Uit : 

Varma T.R. , Ultrasonic Assessment of Cervix in Normal Pregnancy. 
Acta Obstet Gynecol Scand 654:229-223, 1986. 

komt de vo 1 gende t abe 1. 

3.06 

0.62 

3.02 

0.48 

4.92 

0.84 

duur 
zwanger- 

schap 
[ weken1 

3.76 

0.64 

3.16 

0.56 

4.77 

1.18 

lengte 
cervix [cml 3.66 

0.61 

3.27 

0.56 

4.67 

0.84 

SD 

3.76 

0.63 

3.44 

0.63 

4.94 

0.60 

breedte 
cervix Ecml 

3.82 

0.61 

3.29 

0.78 

4.92 

0.92 

SD 

0 cervicale 
kanaal [mml 

SD 

14 

3.4  

O. 76 

2.84 

O. 44 

4.83 

1.08 

20 

- - 

3.38 

O.  63 

3.52 

O.  67 

5.10 

1.04 
- 

26 

3.97 

O.  83 

3.44 

O.  71 

4.50 

O .  64 

28 

3.48 

O.  51 

3.56 

O.  68 

5.53 

1.03 

tabel A.3 : Afmetingen v a n  d e  baarmoederhals tijdens d e  zwangerschap. 
SD staat voor standaard deviatie. 
Cervix = baarmoederhals. 
Cervicale kanaal = baarmoederhals-kanaal. 
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TRANSFORMATIE 



Bijlage B : Transformatie. 

1 

* 
i i ( O  + öûi)-dx = dxl 
1 

* + De relatie tussen een lijnstukje d?. en dx is als volgt te 
1 

schrijven : 

(B. 1 )  
Met : ( Ü  + $M) : d e f o r m a t i e - t e n s o r  behorend 

c o n f i g u r a t i e ,  b e t r o k k e n  op 

C o n f i g u r a t i e .  2 = x i ûûi = 

: l e n g t e  v a n  e e n  l i j n s t u k  i n  

* 
i 

* 1 1  

dzl 

d? 
conf i g u r a t  i e .  

: l e n g t e  v a n  e e n  l i j n s t u k  in  
1 

conf i g u r a t  i e .  

b i j  d e  werke l  i j k e  
d e  g e s c h a t t e  

+ i  

1 

* 
0 ; x = i IIûMII << 1 ,  

de g e s c h a t t e  

de  w e r k e l  i j k e  

i Een te integreren grootheid w(x 1 is met behulp van relatie ( B . 1 )  1 

uit te drukken als : 
* 

i i i  
@(XI) = n[xl(xl)l. (B. 2) 

Bij het toepassen van relatie ( B . 2 )  wordt in het algemeen geen 

onderscheid gemaakt tussen w en C!. 

Transformatie van een volume-intepraal, 

i +  Het volume van een kubus opgespannen door dx dx en d? is te 

schrijven als : 
1 ’  2 3 

# 
i 

1’ 
dV = lid? II - IIdx211 - IId2311 = det ( O + 6M) .dV 

1 1 

zodat : 
* # 

v1 

Transformatie van een oppervlakte-integraal. 

i i Het oppervlak van een vierhoek opgespannen door dx en dx is 
1 2 

gelijk aan de lengte van het uitproduct van deze 

In formule : 

dAl = lid? * dZ2ll 
1 

twee vectoren. 

(B. 5) 

Relatie (B .5 )  gecombineerd met ( B . 1 )  geeft dan : 
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Bijlage B : Transformatie. 

(B. 6 )  

* # 

11 ( ( O  + 6Ml-dl)x((0 + 6M)-d?2) 11 dAl = 
# * - dAl 

* 

I1 d’ * d’ I1 
Met behulp van de wiskundige stelling (B.7) voor een reguliere 

+ i  tensor li geldig voor alle vectoren a en b : 

is vergelijking (B.6) dan te schrijven als : 
* * 

det(0 + 6 M ) * I I ( O  + cWl)-C*(d~l * dz2)ll * 
dAl = * dAl . 

# * 11 dz * dZ2 11 
1 

Met de definitie : 
# * 

iB. 7 j 

(B. 8 )  

* # * 
i i i  (waarbij het plus-teken geldt als dx dx en n een rechts- 

draaiende set vectoren vormen.) kan relatie (B.8) dan geschreven 

worden als : 

1’ 2 1 

(B. 10) 

De wadient-operator. 

i 
3 De in de integralen voorkomende tensor Vw is een functie van de 

positievectoren x . B is de gradiënt-operator betrokken op de 
3 

i 

1 
werkelijke configuratie. De transformatie verandert hier niets 

aan. Na de transformatie moet Vw echter opgevat worden als een 

functie van de positievectoren x . Introductie van de gradiënt- 

i 
i 

* 
3 

1 * 
i 

operator V betrokken op de geschatte configuratie, maakt het 

mogenlijk om Vw om te schrijven. Hierbij wordt van de volgende 

eigenschappen van B gebruik gemaakt: 

1’ 
i + 

* 
i 

1 
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Bijlage B : Transformatie. 

' 3  V x  = o  1 1  

V1Xl  = ( O  + o w C .  
'3 Tezamen met Vx = O kan dan worden afgeleid dat : 1 * + + 

[o - [ U  + $.j-c - 3 .vljxl = 0 

(B. 11) 

(B. 12) 

íB. 131 

Omdat relatie (B. 13) geldig moet zijn voor alle 2 volgt dat : 
* 1 

3 3 

O = ( O  + o[H)-c.V1,  (B. 14) 
3 
3 zodat de tensor Ow transformeert via : 

+ 
Hiermee is voor (Ow)" dan het volgende te schrijven : 

* 
3 + 

(B. 15) 

(B. 16)  
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ELEMENTVERDELINGEN EN VERVORMDE GEOMETRIEEN 



Bijlage C : Elementverdelingen en vervormde geometrieën. 

fig. C-1 : Geometrie en elementenverdeling voor de Cervix. 

c- 1 



Bijlage C : Elementverdelingen en vervormde geometrieën. 

fig. C-2 : "H-EI"-geometrie. 
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Bijlage C : Elementverdelingen en vervormde geometrieën. 

fig. C-4 : Vervormde "H-EI"-geometrie bij P = P . 
O 
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Bijlage C : Elementverdelingen en vervormde geometrieën. 

fig. C-5 : Vervormde "V-EI"-geometrie b i j  P = P . 
O 
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Bijlage C : Elementverdelingen en vervormde geometrieën. 

fig. C-6 : Vervormde "H-EI"-geometrie bij P = P + P(z). 
O 
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Bijlage C : Elementverdelingen en vervormde geometrieën. 

f i g .  C-7 : Vervormde "V-EI"-geometrie bij P = P + P(z). 
O 

r 

tl 
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