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SAMENVATTING. 

Bij het meten van weefseldruk in spierweefsel is het een vereist dat het drukmeetsys- 
teem gebruik maakt van een kleine druksensor; Het weefsel wordt dan zo min 
mogelijk beschadigd. Verder moet het drukmeetsysteem bij een in vivo situatie op 
snelle drukveranderingen kunnen reageren. Het IPM microdruk meetsysteem voldoet 
aan deze eisen met een druksensor, de micropipet met een tipdiameter in de orde- 
grootte van 1 pm, en goede dynamische eigenschappen tot 20 Hz. 

Dit afstudeerwerk is gedaan binnen het spierproject van de vakgroep Beweghgswe- 
tenschappen met als uiteindelijk doel het meten van interstitiële vloeistofdruk in 
contraherende spier. 
Om de meetmethode te verifiëren zijn in vitro metingen aan skeletspier van de hond 
gedaan. Bij deze metingen is een proefstukje skeletspierweefsel opgesloten in een 
cylindrische kamer en belast in een 'confined compression'-test. De druk en de 
indrukking van het proefstukje zijn als functie van de tijd gemeten. De tweefasentheo- 
rie geeft een oplossing voor de druk en de indrukking als functie van de tijd voor een 
tweefasen materiaal, zoals spierweefsel. Bij het meten met kleine pipettipdiameters 
(orde 1 pm) werden problemen ondervonden door verstopping van de pipettip. 

Daarnaast is geëxperimenteerd met de invriesmethode van het spierweefsel om te 
komen tot proefstukjes met zo min mogelijk vriesschade. De kwaliteit van het 
spierweefsel is aan de hand van histologische coupes beoordeeld. Invriezen met 
isopentaan resulteert in kwalitatief goede proefstukjes. 

Confined compression experimenten zonder drukmeting zijn ten slotte uitgevoerd om 
de permeabiliteit van spierweefsel te bepalen. Een eerste schatting voor de permeabi- 
liteit is 2.10-15 m4/Ns. In tegenstelling met wat de mengseltheorie voorspelt, wordt een 
evenwichtsituatie, waarbij de vaste stof de opgelegde belasting volledig draagt, niet 
bereikt. De consolidatie lijkt eenparig door te gaan. 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING. 

Om weefseldruk in spierweefsel te meten is het van belang dat de druksensor zo klein 
mogelijk is. Weefselbeschadiging en beïnvloeding van de druk door de druksensor 
zelf, blijven hierdoor tot een minimum beperkt. Een meetsysteem dat hier geschikt 
voor is, is het IPM microdruk meetsysteem. Dit meetsysteem werkt met glazen 
pipetten met tipdiameters in de orde van 1 pm. De kleinste andere druksensoren zijn 
vele malen groter, namelijk in de orde van 0.5 mm tot enkele mm’s. 

Het IPM microdruk meetsysteem werkt op basis van een verschil in zoutconcentratie 
tussen de weefselvloeistof en de vloeistof in het drukmeetsysteem. Als de met 0.5 M 
NaC1-oplossing gevulde pipet in de weefselvloeistof (0.154 M NaCl) wordt gebracht, 
zal in de pipettip een scheidingsvlak tussen beide zoutconcentraties ontstaan. De 
positie van dit scheidingsvlak bepaalt de totale electrische weerstand van de pipet. De 
totale electrische weerstand van de pipet neemt toe als de positie van dit scheidings- 
vlak verder in de pipettip ligt. De electrische weerstand wordt door het systeem 
gemeten. Als het systeem ingeregeld staat, zal via een servo-mechanisme door een 
pompje achterop de pipettip het scheidingsvlak op zijn plaats gehouden worden. 
Als de druk in het weefsel toeneemt, zal het scheidingsvlak verder de pipettip in gaan. 
Er zal een verhoogde electrische weerstand gemeten worden en via het servo-mecha- 
nisme zal het pompje een tegendruk genereren, die het scheidingsvlak weer op de 
uitgangspositie brengt. Het scheidingsvlak blijft zo dus op zijn plaats, en de druk van 
de vloeistof in het meetsysteem is gelijk aan de weefseldruk. 

Een manier om te controleren of de gemeten druk overeen komt met de werkelijke 
druk is door een bekende belasting op het proefstukje aan te brengen. Dit kan met de 
’confined compression’-test. Hierbij wordt een proefstukje spierweefsel, opgesloten in 
een cylindrisch kamertje, met een filter belast. Onder invloed van de belasting zal 
vloeistof uit het proefstukje stromen, waardoor de vloeistofdruk in het proefstukje zal 
dalen van de initieel opgelegde druk naar de omgevingsdruk, op het moment dat de 
gehele belasting door de vaste stof structuren gedragen wordt. 

In het kader van het skeletspier project (vakgroep Bewegingswetenschappen, Faculteit 
der Gezondheidswetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht) wordt 
onderzoek gedaan naar de materiaaleigenschappen van skeletspierweefsel. De 
permeabiliteit van skeletspierweefsel geeft een indicatie van de mate waarin vloeistof- 
verplaatsingen mogelijk zijn binnen de spier. Uit ’confined compression’-experimenten 
is een waarde voor de permeabiliteit van spierweefsel geschat. 

De opbouw van dit verslag ziet er verder als volgt uit. 
Hoofdstuk 2 behandelt het mechanisch gedrag van spierweefsel. Verder geeft het een 
mogelijke manier waarop spierweefsel gemodelleerd kan worden, namelijk als 
mengselmodel. Het weefsel wordt dan beschouwd als een mengsel van een vaste stof 
en een vloeistof, te vergelijken met een natte spons. Om te toetsen of het spierweefsel 
aan het mengselmodel voldoet, kan de ’confined compression’-test uitgevoerd worden. 
Hiertoe wordt een proefstukje spierweefsel door middel van een filter op druk belast, 
terwijl het opgesloten ligt in een cylindrisch kamertje. Het proefstukje kan hierdoor 
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alleen vervormen als gevolg van uitstromen van weefselvocht. Als functie van de tijd 
kan de indrukking van het proefstukje gemeten worden. Het verloop van de indruk- 
king zegt iets over de permeabiliteit, ofwel de mate waarin vloeistof uit het weefsel 
kan stromen. Bij belastingen die onder Qsiologische omstandigheden voorkomen is 
het nuttig om te weten of er zich vloeistofverplaatsingen van belang voordoen. 

Hoofdstuk 3 geeft naast een vergelijking van verschillende drukmeetmethoden, een 
uitgebreide beschrijving van het hier gebruikte IPM microdruk meetsysteem. Aan het 
eind van dit hoofdstuk wordt nog gekeken naar de bij het systeem gebruikte druksen- 
sor, de micropipet. 

Het eerste gedeelte van hoofdstuk 4 behandelt de manier waarop proefstukjes 
spierweefsel van histologisch goede kwaliteit en geometrisch goed gedefinieerde vorm 
verkregen worden. Het tweede gedeelte, waarin de experimenten beschreven staan, 
valt uiteen in twee delen. Een deel waarbij tijdens het experimenteren de nadruk ligt 
op de drukmeting en een deel waar de drukmeting achterwege blijft en de 'confined 
compression'-test centraal staat. 
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HOOFDSTUK 2: SPIER TWEEFASEN MATERIAAL. 

0 2.1 Structuur van spier. 

Spier is weefsel dat zich bij voldoende sterke prikkeling kan verkorten en hierdoor 
kracht kan uitoefenen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten 
spierweefsel: a. Dwarsgestreept. 

b. Hart. 
c. Glad. 

Ad a. De spieren waarmee we ons kunnen bewegen zijn dwarsgestreept en hechten 
vrijwel allemaal aan het skelet vast. Dwarsgestreepte spieren danken hun naam 
aan een regelmatige afwisseling van donkere en lichte strepen die zichtbaar 
wordt bij microscopische vergroting. Dwarsgestreepte spieren contraheren 
onder invloed van onze wil. Daarom worden ze ook wel willekeurige spieren 
genoemd. 

Ad b. Hartspierweefsel is onwillekeurig en de dwarsstreping is minder regelmatig dan 
bij skeletspierweefsel. 

Ad c. Glad spierweefsel is evenals hartspierweefsel onwillekeurig en is gelegen in de 
huid en in de wand van sommige organen. 

In de onderstaande figuur zijn de 3 typen spierweefsel aangegeven. 

langcduursneden en dwarsdoorsneden door 
gladde musculatuur (A), dwarsgestreepte 
musculatuur (BI en hartmusculatuur (C). Vergr. ca. 400 x .  

Figuur 2.1.1 Typen spierweefiel. [Sesam atlas van de anatomie, deel 1, bewegingsappa- 
raat, pag. 19.1 
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Het dwarsgestreepte skeletspierweefsel wordt nu nader bekeken. 
De spier is opgebouwd uit vezels. De spiervezels zien er uit als dunne draadjes (10- 
100 pm in diameter) met een lengte van enkele mm’s tot tientallen cm’s. 
De bouw van de spier is tot op moleculair niveau te zien in figuur 2.1.2. 

spier 

I --. -_ 2-iijn -- 
! H-band I A-bandl-ban‘d--- 

, 

actinefilament I 

rnyosinefilament 

Figuur 4- I 

Structuur van een skeletspier en de rangschik- 
king van de dikke en dunnefilamenten in een 
sarcomeer (gemodificeerd naar Bloom en Faw- 
cet) . 

Figuur 2.1.2 Structuur van skeletspier van groot tot moleculair niveau. [Bernards, JA. 
en Bouman, L.N., Fysiologie van de mens.] 
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Elke spiervezel bestaat uit enkele honderden tot duizenden myofibrillen, die het 
contractiele apparaat van de skeletspiervezel vormen. Deze myofibrillen bestaan weer 
uit uiterst dunne draden, de myofilamenten, die gevormd zijn uit aaneengekoppelde 
eiwitmolekulen. De dunne filamenten bevatten het eiwit actine, de dikkere bestaan 
uitsluitend uit het eiwit myosine. 
Het 'glijdende filamenten model' (opgesteld door de verre verwanten A.F. en H.E. 
Huxley, 1954) zegt dat contractie tot stand komt, doordat de dunne actine-filamenten 
tussen de dikkere myosine-filamenten inschuiven. Hierdoor komen de in figuur 2.1.2 
aangeduide Z-banden dichter bij elkaar te liggen en wordt de I-band smaller, terwijl 
de A-band even breed blijft. Het in elkaar schuiven van de actine- en myosine- 
filamenten wordt veroorzaakt door de vorming van chemische verbindingen (cross- 
bridges) tussen de uitstekende kopjes van het myosine en de actine-filamenten. Als de 
koppeling tot stand is gekomen leggen de kopjes als het ware de kin op de borst, 
waardoor de actine-filamenten verplaatst worden naar het centrum van het myosine- 
filament. Zodra de knik gemaakt is, wordt de dwarsverbinding ontkoppelt, veert het 
kopje terug en kan een nieuwe koppeling gemaakt worden, zoals in figuur 2.1.3 
geillustreerd. 

I I Sarcomere 

L 

Actin filament 

E 

Figuur 2.1.3 Contractie-mechanisme. [A: Hmky, H.E.: The mechanism of muscular 
contraction. Science 164, 1356, 1969. B: Huley, A.F.: Muscular con- 
traction. J. Physiol. 243, 1-43, 1974.1 

De mate van overlapping van de filamenten in de uitgangspositie van de sarcomeren 
is van invloed op de te ontwikkelen contractiekracht. Bij korte tetanische prikkeling 
van een enkelvoudige spiervezel is de links in figuur 2.1.4 getoonde kracht-sarcomeer- 
lengte relatie gevonden. 
Bij de rustlengte die de spier in het lichaam heeft, is de sarcomeerlengte in de regel 
optimaal. Er kan geen kracht uitgeoefend worden als er totaal geen overlapping van 
de filamenten is, omdat er dan geen cross-bridges gevormd kunnen worden. Is de 
overlapping van de filamenten volledig, dan kan ook geen kracht uitgeoefend worden, 
omdat er dan geen verkorting meer mogelijk is. 
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Als men een in rust zijnde spier rekt, zal door de mechanische eigenschappen van de 
spier de spanning in de spier toenemen. Rechts in figuur 2.1.4 is deze spanning tegen 
de lengte van de spier uitgezet, resulterend in de rustrekkingskromme R. Uitgaande 
van de in de figuur aangegeven lengte en spanning, behorend bij punt A, kan de spier 
zich isotonisch (met gelijkblijvende spanning) verkorten volgens de horizontale pijl of 
zich isometrisch (met gelijkblijvende lengte) aanspannen volgens de vertikale pijl. 
De kromme I, geeft bij elke uitgangslengte van de kromme W de maximale verkorting 
aan. 
De kromme I, geeft bij elke uitgangsspanning van de kromme R de maximale 
spmningstoenme aan. 
De maximale spanning I, minus de rustspanning R, resulteert In een ondefbroken 
kromme, die de door de spier ontwikkelde spanning weergeeft. 
Deze kromme laat voor de gehele spier zien, wat voor de sarcomeer in het linkerdeel 
van de figuur getoond is. 

kracht (F/F,) 

Figuur 4- IQ 

Kracht-lengtediagram van een dwarsgestreepte 
spiervezel met betrekking tot de sarcomeer- 
lengte. X-as: LILo is de lengte uitgedrukt t.o.v. 
de rustlengte. Y-as: F/Fo is de ontwikkelde 
kracht uitgedrukt t.o.v. de kracht bij de lengte 
L,. Onder is de mate van overlapping van de 
actine- (a )  en myosineflamenten ( m )  weerge- 
geven. 

Figuur 2.1.4 

spanning 

4 1.8 2.2 x 

lengte 

Figuur 4- I I 

Lengte-spanningsdiagram van een dwarsge- 
streepte skeletspier bij enkelvoudige prikke- 
ling. De mtrekkingscurve R laat zien hoe de 
spanning in de spier bij passieve rekking toe- 
neemt. Biieen uitgangslengte en spanning A 
kan de spier zich isotonisch verkorten (hori- 
zonialepijl naar links) of isometrisch aanspan- 
nen (verticale pijl naar boven). De curve I, 
(isotonische maxima) geeft aan hoe groot de 
verkorting is bij elke uitgangslengte van de 
curve R. De curve I,,, (isometrische maxima) 
geeft aan hoe groot de spanningstoename is 
voor elke uitgangsspanning van de curve R. De 
spanningsioename (verticaal verschil tussen I,,, 
en R) is in de onderbroken curve weergegeven. 
Lo is de rustlengte van de spier. 

Links: KYacht-lengte diagram van een dwarsgestreepte spiervezel. 
Rechts:Lengte-spanningsdiagram van een dwarsgestreepte skeZetspier. 
[Bernards, J A  en Bournan, L.N., Fysiologie van de mens.] 
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5 2.2 Mechanisch gedrag van spierweefsel. 

Na de algemene inleiding van 0 2.1 wordt in deze paragraaf gekeken naar spierweefsel 
als biologisch materiaal. 

5 2.2.6 Comp~nenten die het mechanisch gedrag bepalen. 

Spierweefsel bestaat uit vezels in een min of meer amorfe matrix van het interstitium. 

Spanningsoverdracht in het spiermateriaal vindt plaats van vezel naar vezel of via 
vezel-interstitium contacten. Bij de vervorming van het materiaal in zijn geheel kan er 
interstitiële vloeistof ten opzichte van het vezelnetwerk verplaatst worden. 
Het mechanisch gedrag is bij spiermateriaal een ingewikkelde optelsom van het 
mechanisch gedrag van de vezels en van de interactie tussen de vezels en het intersti- 
tium. Doordat de vezels een bepaalde voorkeursrichting hebben, gedraagt het 
materiaal zich anisotroop. Belasting in de ene richting heeft een andere vervorming 
tot gevolg dan belasting in de andere richting. 
Het materiaalgedrag van spier is tijdsafhankelijk. Het verband tussen belasting en de 
daar uit voortvloeiende vervorming wordt beïnvloed door de duur van de belasting en 
de snelheid waarmee de belasting gewijzigd wordt. 

Het IS hhOmQgeen. 

Voor het totale mechanische gedrag van spier is de verhouding waarin spiervezels en 
interstitium voorkomen van groot belang. Aukland en Nicolaysen (1981) vonden een 
interstitieel vloeistof volume van 8-20 mi/ 100 gr spierweefsel. 
Deze interstitiële vloeistof bestaat in hoofdzaak uit allerlei grootmoleculaire stoffen, 
zoals suikerverbindingen en eiwitten. Als belangrijkste grondsubstantie van de 
interstitiële vloeistof moeten de zogenaamde glycosaminoglycanen (GAG's) genoemd 
worden. Deze GAG's zijn opgebouwd uit dubbelsuikers met vele door ionisatie in een 
waterige oplossing, negatief geladen stikstof-, sulfaat- en carboxylgroepen. Door deze 
vele negatieve ladingen hebben GAG's een groot waterbindend vermogen. Dit water 
verblijft deels gebonden en deels ongebonden in het interstitium. Door het grote 
waterbindend vermogen verkeren GAG's in een geltoestand van uiteenlopende 
viskositeit. Deze viskositeit is afhankelijk van de neiging tot het aangaan van grotere 
complexen, het aantal negatieve groepen, de aanwezigheid van ionen en de beschik- 
bare hoeveelheid water. Ze zijn dus in hoge mate gevoelig voor hun chemisch milieu 
en dit verklaart de complexiteit van hun mechanisch gedrag. 
Het eiwit collageen dat een grote stijfheid bezit, is tevens een belangrijk bestanddeel 
in de interstitiële vloeistof. Door de vorming van dwarsbruggen worden collageenve- 
zels onderling verbonden. 
Spiermateriaal heeft zijn complex fysisch gedrag te danken aan de interactie tussen 
bovengenoemde elementen. 
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0 2.2.2 Spier als mengselmodel. 

Spierweefsel kan opgevat worden als een mengsel van een vaste stof en een intersti- 
tiële vloeistof-fase. Door deze samenstelling wordt spierweefsel een materiaal dat met 
een mengselmodel beschreven kan worden. 

De eerste elementaire modellen werden geïntroduceerd door Fick (1855) en Stefan 
(1871). De basisaanname in deze modellen is dat een mengsel beschouwd mag 
worden als een superpositie van een aantal continua, die elk hun eigen beweging 
volgen. Elke c~mponent van het mengsel is een continuum dat is uitgesmeerd over 
het gehele mengselvolume, dus ook over posities die in de realiteit door andere 
componenten worden ingenomen. De algemene formulering van de mengseltheorie in 
drie dimensionale media is ontwikkeld in de jaren 60 door Eringen, Ingram, Green, 
Naghdi, Muller en anderen. 

Ter vereenvoudiging wordt begonnen met een aantal aannamen: 
1. Het mengsel bestaat uit twee fasen: Een vaste stof en een vloeistof. 
2. E r  vindt geen chemische interactie plaats tussen vloeistof en vaste stof. 
3. De temperatuur is constant en onafhankelijk vans de plaats. 
4. De materie waar beide fasen uit opgebouwd zijn, is intrinsiek incompressibel. 

Voor de verschillende componenten a worden behoudswetten opgesteld. 
Voor het behoud van massa van iedere component a! afzonderlijk kan geschreven 
worden: 

Met p a  is de specifieke dichtheid van component a. 

na  is de volumefraktie van component a. 

v" is de snelheidsvector van component a. 

Intrinsiek incompressibel houdt in dat pa  onafhankelijk van de tijd is. 

Als het materiaal homogeen verdeeld wordt beschouwd geldt ook ?pa = O . 
Daarmee reduceert vergelijking (2.1) tot: 

(2.2) 
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Voor de vloeibare fase (bovenindex f = fluid) en de vaste fase (bovenindex s = solid) 
vinden we respectievelijk uit (2.2): 

Sommeren geeft: 

De volume-fracties n f  en n s  vormen samen het gehele volume, zodat geldt: 

nf + n s  = .I 

Met (2.4) reduceert (2.3) tot: 

V.nf(+f - v") + 9.P = 8 

Vergelijking (2.5) laat zien dat uit behoud van massa moet volgen dat volume- 

verandering van de vaste stof (= 9.P ) alleen mogelijk is als er vloeistof uit het 
mengsel verdwijnt. 
Het uitsmeren van fj&che grootheden van componenten van het mengsel over het 
gehele volume gebeurt door middel van een middelingsprocedure. De gemiddelde 
waarde van de fysische grootheid in de direkte omgeving van een punt wordt aan dat 
punt in de ruimte toegekend. 
Beschouwd wordt een mengsel als een verzameling korrels omgeven door water (zie 
figuur 2.2.1) 

Figuur 2.2.1 Korrels omgeven door water. Er heerst een hydrostatische druk (dunne 
pijlen). De korrels oefenen bovendien op elkaar krachten uit (contact- 
spanning met dikke pijlen aangegeven). 
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Wegens incompressibiliteit draagt de hydrostatische druk niet bij tot de vervorming. 
De krachten die de korrels op elkaar uitoefenen, leveren een spanning in de korrels 
op, die na middeling de effectieve spanning genoemd wordt. Deze effectieve spanning 
veroorzaakt wel vervorming. 
Er wordt van uit gegaan dat de vloeistof niet beweegt ten opzichte van de vaste stof. 
Als het mengsel belast wordt, zal overal in de korrels een hydrostatische druk heersen. 
De dikke pijlen in figuur 2.2.1 geven de spanningen aan die ontstaan door het 
elastisch contact tussen de korrels onderling. 

Als rond ee~i  pmt In de ruimte een Hein elementair volume V, gedefinieerd wordt 
waarover de gemiddelde spanningen berekend worden, dan geldt voor die gemiddelde 
spanning: 

Met VEs is het volume dat door de vaste stof wordt ingenomen. 

o&' is de spanning ten gevolge van het elastisch contact van de vaste stof. 

p is de hydrostatische druk. 
Als aangenomen wordt dat de druk p binnen het kleine elementaire volume weinig 
verandert, wordt (2.6) 

- -  
os = oefs - nspI 

Voor de spanning in de vloeistof geldt: 

Voor de impulsbalans van het geheel geldt: 

v.(7 + 3 = o 

Substitutie van (2.7) en (2.8) in (2.9) resulteerî in: 

(2.9) 

(2.10) 
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De impulsbalans voor de vloeistof staat bekend als de wet van Darcy (OomensJ985). 

nf@f - v”) = - ~ 9 p  (2.11) 

met K is de permeabiliteitstensor. 

vp is de locale drukgradiënt. 
Oorspronkelijk is dit een empirische wet voor stromingen door poreuze media die 
vooral in de grondmechanica een belangrijke rol speelt. 
Substitutie van (2.11) in de wet van behoud van massa (2.5) leidt tot: 

(2.12) 

Het gedrag van een mengsel van een vloeistof en een vaste stof wordt beschreven 
door vergelijking (2.10), vergelijking (2.12) en het constititief gedrag dat de effectieve 
spanning uitdrukt als funktie van de vervorming en eventueel de tijd. 
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0 2.2.3 De 'confined compression'-test. 

Een proef om materiaalparameters te bepalen aan tweefasen materiaal (een mengsel 
van een vaste- en een vloeistof) is de 'confined compression'-test. Met confined wordt 
het onderdrukken van bepaalde vervormingen bedoeld. 
Bij de 'confined compression'-test wordt een cylindrisch proefstukje in een zeer goed 
passende kamer geplaatst en vervolgens met een poreus filter belast dat veel stijver is 
dan het proefstukje. De permeabiliteit van het filter moet ook vele malen groter zijn 
dan die van het proefstukje. De nauw passende kamer onderdrukt vervormingen in 
radiale richting, waardoor het proefstukje alleen in y-richting kan vervormen (zie 
figuur 2.2.2). 

I Y  
I 

st 

kamer I 

Figuur 2.2.2 Schematische weergave van de 'confined compressie '-test. 

Vloeistof kan ook alleen in y-richting stromen. 
Het proefstukje wordt belast met een stempel dat eveneens goed past in de ring. Een 
stapvormige belasting F, wordt op het proefstukje aangebracht op t=O. Vanwege de 
incompressibiliteit van zowel de vaste als de vloeibare fase kan het proefstukje alleen 
vervormen als gevolg van het uitstromen van vloeistof. Hierdoor wordt de gehele 
proef 1-dimensionaal en kan men de vergelijkingen (2.10) en (2.12) schrijven als: 

(2.13) 

(2.14) 

u is de effectieve Cauchy spanning van de vaste stof op een vlak met een normaal in 
de y-richting. 
p is de hydrostatische druk. 
v is de verplaatsing in y-richting. 
K is de permeabiliteit in y-richting. 

14 



Onder aanname van kleine vervormingen en een lineaire elastische vaste stof wordt 
een constitutieve wet geformuleerd die de effectieve spanning aan de rek van het 
materiaal koppelt. 

0 = HE (2.15) 

Met E = de infinitesimale rek. 
ay 

x de confined compressicn-mc3dulis (kgrn-k2). 
NB: Het gaat hier niet om een lijnspanningstoestand. Om vervormingen loodrecht op 
de y-richting te onderdrukken zijn er wel degelijk spanningen in die richting als gevolg 
van dwarscon trac tie. 

Als K constant verondersteld wordt, kan met behulp van (2.13)-(2.15) u en v geëlimi- 
neerd worden, zodat de volgende partiële differentiaalvergelijking voor de hydrodyna- 
mische druk overblijft: 

(2.16) 

In dit stadium is het handig om dimensieloze grootheden te introduceren: 

L L2 
y = z  ; T = K K t  ; p z F p  A (2.17) 

L = de hoogte van het proefstukje. 
A = het oppervlak van de dwarsdoorsnede van het proefstukje. 
Hiermee wordt (2.16) geschreven als: 

(2.18) 

De beginvoorwaarde voor dit probleem is: 

Dit is het geval omdat beide fasen incompressibel zijn. Op het moment dat de 
belasting aangebracht wordt, T=O, kan er nog geen vloeistof wegstromen en dus geen 
vervorming optreden. Spanningen ten gevolge van elastisch contact zullen er dus nog 
niet zijn. De uitwendige belasting is op dat moment in evenwicht met de hydrodyna- 
mische druk. 

P = 1 voor T = O 
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Op T>O kan vloeistof gaan wegstromen. De randvoorwaarden worden dan: 
P = o voor Y = 1 (vrije uitstroming) 

- ap = O voor Y = O (geen uitstroming door Y=O) 
ay 

Vergelijking (2.18) heeft dezelfde vorm als de diffusievergelijking, waarvan de 
analytische oplossing gevonden kan worden in elk standaardboek over diffusie (zie 
bijvoorbeeld Carlslaw en Jaeger, 1977) 
Door scheiding van variabelen wordt P gesplitst in een functie die slechts afhangt van 
T en een functie die afhangt van Y. 
De oplossing luidt: 

m 

P = z (sin M[I-YI ) 
M Zl=O 

'IC 

2 
Met M = - (2n+l)  

P 

O T=0.0007 s - Y 
O 7-0.006 s 
A T-0.061 s 
o 7-0.31 s 
A 7-060 s 

(2.19) 

Figuur 2.2.3 Druk als functie van de plaats met de tijd als parameter. De continue lijn 
stelt de analytische oplossing (2.19) voor. De punten zijn berekend met een 
Eindige Elementen Methode-programma. [Oomens, 19851 
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Vlak na het aanbrengen van de belasting is de vloeistofdruk overal gelijk. Op Y=l  
neemt de druk snel af omdat daar uitstroming plaatsvindt. Tenslotte zal de vloeistof- 
druk overal gelijk aan nul worden. Dan maakt de vaste stof evenwicht met de 
uitwendige belasting. 

De berekening van de verplaatsing van de bovenzijde van het proefstukje als functie 
van de tijd leidt tot een soortgelijke oplossing als die voor de druk. Bij deze oplossin- 
gen is gebruik gemaakt van een reeks van error-funkties. Uit deze berekeningen kan 
afgeleid worden dat voor de verplaatsing van de bovenzijde van het proefstukje in de 
eerste periode na het aanbrengen van de belasting moet gelden: 

2 - -  ---o 
V e i n d  fi 

(2.20) 

- FLO Met veind - -- 
A H  

Met vehd wordt de verplaatsing van de bovenzijde van het proefstukje bedoeld als de 
druk in de vloeistof gelijk aan nul is geworden en de vaste stof evenwicht maakt met 
de uitwendige belasting. 
Lai en Mow (1980) constateerden dat de Permeabiliteit van kraakbeen afhankelijk is 
van de vervorming en beschreven het gedrag met het volgende model: 

K = KoeME 

K, de permeabiliteit in de onvervormde toestand. 
M een dimensieloze constante. 
E de volumetrische infinitesimale rek. 

(2.21) 

Bij gebruik van deze formule voor K wordt het stelsel vergelijkingen (2.1 )-(2.14) 
niet-lineair. Holmes (1984) kon voor dit probleem voor kleine T een asymptotische 
oplossing construeren en vond dat de evenredigheid met JT bleef: 

- -  -PO (2.22) 
V e i n d  
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Figuur 2.2.4 laat de analytische oplossing van Holmes (1984) en de EEM oplossing 
van Oomens (1985) zien. 

Figuur 2.2.4 Eindverplaatsing tegen de wortel van de tijd bij een vervomingsafianhlijh 
pemaeabiliteits [Oomens, 19856 
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HOOFDSTUK 3: HET MICRODRUK MEETSYSTEEM. 

0 3.1 Vergelijking van drukmeetmethoden. 

Deze paragraaf geeft een motivatie voor de keuze van het microdruk meetsysteem. 
Het uiteindelijke doel van het spierproject is het meten van interstitiële vloeistofdruk 
in een contraherende spier. Om de meetmethode te verifiëren, worden in dit afstu- 
deerwerk drukmetingen in vitro gecombineerd met 'confined compression'-experimen- 
teai. 
Deze metingen beogen het meten van drukken in proefstukjes spiermateriaal onder 
'confined compression'. Daartoe wordt het proefstukje in een cylindrisch kamertje 
gebracht, van boven afgesloten met een permeabele zuiger, waarop een constante 
kracht wordt aangebracht en waarvan de verplaatsing gemeten wordt. Een dnikopne- 
mer moet gemonteerd worden zodat gelijktijdig drukken gemeten kunnen worden. De 
uiteindelijke realisatie hiervan staat uitvoerig beschreven in hoofdstuk 4. 
Bij in vitro metingen aan proefstukjes spierweefsel lijkt de eenvoudigste manier om 
druk te meten, die zoals geschetst in figuur 3.1.1. Door het cylindrische kamertje, 
waarin het proefstukje onder druk gebracht wordt, via een dun kanaaltje te verbinden 
met een druktransducer zou de aangebrachte druk direkt gemeten kunnen worden. 
Wet is echter maar de vraag Q€ dit lukt omdat je op deze manies toch een relatief 
grote hoeveelheid waterverplaatsing nodig hebt om een druk te kunnen registreren. 
Een deel van de druk gaat namelijk al verloren aan 
voor waterverplaatsing in het dunne kanaaltje. 

drukopnemer 

filter proefstukhouder 

het overwinnen van de weerstand 

Figuur 3.1.1 Eenvoudige drukmeting. 

Omdat in de toekomst in vivo metingen aan spiermateriaal gedaan zullen worden, is 
het wenselijk bij de keuze van de drukmeetmethode daar al rekening mee te houden. 
De interstitiële vloeistof, het weefselvocht, bestaat uit een matrix van macromolekulen 
als hyaluronzuur en glycosaminoglycanen (GAG'S, zie ook 6 2.2.1). Met het extracel- 
lulaire vocht vormen zij een gelei waarin collagene en elastine vezels zijn ingebed. De 
interstitiële vloeistof verblijft deels gebonden en deels ongebonden in het interstitium. 
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De interstitiële vloeistofdruk wordt gedefinieerd als de hydrostatische druk in een 
interstitiële vrije vloeistoffase (Wiig et al, 1981). In de normale interstitiële gel hebben 
de grootste vrije vloeistofruimten een diameter van maximaal 0.05 pm. De minimale 
afmeting van een druksensor is in de orde van pm’s (micropipet), zodat het onmoge- 
lijk lijkt in vrije vloeistof te meten. Wiig et al (1981) hebben echter laten zien dat het 
mogelijk is voldoende vloeistof uit de gelfase vrij te maken om interstitiële vloeistof- 
druk te meten met een micropipet. 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen chronische en acute methoden om 
weefseldmEen te meten. Voosbeelden van acute methoden zijn de metingen met de 
micropipet, de wick-methode en de microcapillaire infusie techniek, waarbij de 
metingen gedaan worden enkele minuten tot uren nadat het meetinstrument is 
aangebracht. Chronische methoden zijn degenen die werken met geïmplanteerde 
geperforeerde of poreuze capsules, waarbij de metingen pas na 4 tot 6 weken na 
implantatie gedaan worden. 

Chronische methoden. 

*Geïmplanteerde geperforeerde capsule. 
Bij deze methode wordt een kunststof capsule geïmplanteerd, enkele weken gewacht 
totdat aheesseakties afnemen en littekenweefsel gevormd is, alvorens men door 
inbrengen van een naald de druk in de capsule meet. Het is de vraag of de compositie 
van de capsule vloeistof hetzelfde is als die van de interstitiële vloeistof, omdat het 
littekenweefsel dat de capsule omgeeft als een halfdoorlatend membraan kan werken, 
waardoor de eiwitconcentratie over dit membraan verschillend kan zijn, resulterend in 
een verschil in colloïd osmotische druk tussen vloeistof binnen en buiten de capsule. 

*Geïmplanteerde poreuze capsule. 
Een star stukje poreus polyethyleen materiaal met poriegrootte van 35 tot 70 pm 
wordt met een polyethyleen catheter geïmplanteerd. Het weefsel groeit niet in het 
poreuze materiaal en weefselvloeistof communiceert met de catheter via de poriën in 
de capsule. Druk kan gemeten worden door een drukopnemer aan de catheter te 
verbinden. Het littekenweefsel dat de poreuze capsule omgeeft is dunner dan bij de 
geperforeerde capsule. Het verschil in eiwitconcentratie over het hierdoor ontstane 
membraan zal daarom ook kleiner zijn, en daarmee wordt de drukregistratie betrouw- 
baarder. 

Acute methoden. 

*De microcapillaire infusie techniek. 
De microcapillaire infusie techniek (Styf, Körner, 1986) is een methode voor drukme- 
tingen tijdens inspanning. Via een geperforeerde cathetenvand wordt met een 
infusiegraad van bijvoorbeeld 3 ml/h een fysiologische zoutoplossing aan het spier- 
weefsel toegevoerd. In rust neemt onder invloed van deze infusie de druk in het 
menselijk been niet toe gedurende een half uur (Mc Dermott et al, 1982). Juist 
proximaal van de perforaties is een microtip-drukopnemer ingebracht. Een nadeel van 
deze methode is dat men niet alleen de druk in het interstitium meet, maar ook de 
weerstand van het weefsel tegen infusie. Deze weerstand zal bij contractie van de 
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spier waarschijnlijk nog toenemen. Dit leidt tot een overschatting van de druk in het 
interstitium. De catheter wordt door middel van een 2 mm-injectienaald ingebracht. 
Hierdoor wordt toepassing in proefstukjes en in kleine proefdieren al bij voorbaat 
uitgesloten. Verder is het risico groot dat een te hoge druk gemeten wordt. Heineman 
en Grayson (1985) vonden namelijk dat drukken die op deze wijze met een Millar- 
microtipdrukopnemer gemeten zijn gemiddeld 20 mmHg hoger lagen dan dezelfde 
meting met het servo-nulling systeem, dat nog beschreven zal worden. 

*De wick-t echnie k. 
De wick-techniek, die zowel in vivo (Fadnes, Aukland, 1976) als in vitro (Oomens, 
1985) gebruikt wordt, is een methode die gebruik maakt van een flexibele poïyethy- 
leen buis gevuld met een fysiologische zoutoplossing waaraan een drukopnemer 
verbonden is. Een gevlochten bos nylon of katoenen draad wordt de buis ingetrokken 
zodanig dat een klein stukje buiten blijft. Dit is om er voor te zorgen dat de zoutop- 
lossing voldoende contact maakt met de interstitiële ruimte. Zo wordt het weefsel aan 
het eind van de catheter ondersteund, zodat met zoutoplossing gevulde holtes 
ontstaan die in evenwicht zijn met de omringende interstitiële vloeistof. Zonder de 
nylon of katoenen draad zou het weefsel de catheter blokkeren en zou er geen druk 
gemeten kunnen worden. Gebruikelijke dimensies van een wick-naald zijn een 
buitendiameter van 0.6 mm met een 2 tot 4 mm lang gat aan de zijkant, gevuld dus 
met multi-filament nylon draad (Wiig et al, 1987). Bij deze methode stroomt vloeistof 
vanuit het meetsysteem het weefsel in, dit kan de druk rond de naaldtip beïnvloeden. 
Het risico bij deze methode is dat de wick als een halfdoorlatend membraan gaat 
werken, en dus als een osmometer functioneert. Als er onvoldoende eiwit aanwezig is 
om de eiwit-concentratie in de wick-vloeistof even hoog te krijgen als het niveau dat 
bestaat in de omringende interstitiële vloeistof, wordt door osmose water onttrokken 
en daalt de hydrostatische druk. Verdere nadelen van deze methode zijn de beschadi- 
gingen aan het weefsel als gevolg van de grootte van de naald, en de methode is 
relatief langzaam waardoor het niet mogelijk is snelle contracties te meten. 

*De micropipet techniek. 
Het servo-nulling systeem, dat gebruikt wordt bij micropipetten, dat wil zeggen 
pipetten met een binnendiameter in de ordegrootte van 1 pm, werkt zodanig dat geen 
vloeistof aan de pipettip omgeving wordt toegevoegd of onttrokken. Het servo- 
controlled micropipet druksysteem (Fox, Wiederhielm, 1973) werkt volgens een 
principe waarbij de electrische impedantie gemeten wordt van een micropipet waarin 
zich een interface tussen een hyper- en een isotonische zoutoplossing bevindt. Door 
het verschil in electrische weerstand van de twee zoutoplossingen zal een verandering 
van de positie van de interface leiden tot een verandering van de totale micropipet 
impedantie. Drukverandering aan de tip van de micropipet zal een verandering in de 
interface positie en daarmee van de electrische impedantie veroorzaken. De  impedan- 
tie verandering werkt als foutsignaal op het servo-systeem, die daardoor een lineaire 
pomp aanstuurt om een gelijke, tegengestelde druk te genereren. De pompdruk kan 
eenvoudig met een conventionele drukopnemer gemeten worden (Heineman, 
Grayson, 1985). Met deze methode is druk te meten over een groot druk- en frequen- 
tiebereik. De compliantie is door het werken met een micropipet zeer laag waardoor 
een systeem wordt verkregen met een grote gevoeligheid voor drukverschillen. Bij de 
metingen is deze grote gevoeligheid voor drukverschillen nodig, omdat gekeken zal 
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worden naar het tijdsafhankelijk materiaalgedrag (kruip en relaxatie) waarbij drukken 
zeer geleidelijk zullen veranderen. Door de kleine pipetafmetingen, tipdiameters van 
0.1 - 15 pm, wordt het weefsel minder beschadigd in vergelijking met de Wick-cathe- 
ter techniek. 
Metingen met het microdruk meetsysteem blijven wel beperkt tot oppervlakte- 
metingen, hoewel de ontwikkeling naar plastic pipetten al tot goede resultaten heeft 
geleid in dieper gelegen strukturen. Heineman en Grayson (1985) hebben op deze 
wijze in vivo bij honden de drukverdeling over de linkerhartspierwand in kaart 
gebracht. Peeze Binkhorst (1989) heeft met glaspipetten in levende spier (m. soleus 
van de rat) gemeten op diepten variërend van 0.5 tot 2 mm. 
Voor metingen in de microcirculatie (Slaaf et al, 1985) is deze methode zeer bruik- 
baar vanwege zijn goede dynamische eigenschappen tot ca 20 Hz en de kleine 
tipdiameters. 

Bij vergelijking van de verschillende methoden (Wiig, 1990) wijken de drukken 
geregistreerd met geperforeerde of poreuze capsules sterk af van drukken geregis- 
treerd met de acute methoden. Door de vorming van littekenweefsel en de daardoor 
sterk veranderende colloid osmotische druk binnen in de capsule, zijn de geregistreer- 
de drukken vrijwel altijd te laag. Bij in vitro metingen kunnen de chronische metho- 
den buiten beschouwing gelaten worden. 
Bij een keuze uit de acute methoden ligt de keuze voor het microdruk meetsysteem 
voor de hand. In vergelijking met de microcapillaire infusie techniek en de wick- 
methode wordt het weefsel in veel mindere mate beschadigd. De goede dynamische 
eigenschappen tot 20 Hz maken dat het systeem snelle drukfluctuaties kan volgen in 
tegenstelling tot de relatief langzame wick-methode. 
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0 3.2 Beschrijving van het microdruk meetsysteem model 4A. 

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het gebruikte meetsysteem: 
'Servo nulling pressure measuring system model 4A' van 'Instrumentation for 
Physiology and Medicine', Inc., 7370 Convoy Court, C, San Diego, (714) 292-5035, 
P.O. box 19206, San Diego, California 92119. 

In het vervolg zal dit afgekort worden tot IPM systeem. 

0 3.2.1 Globale beschrijving van het IPM systeem. 

Figuur 3.2.1 toont en schematisch overzicht van het IPM microdruk meetsysteem. 

servo (brugweerstand) 

capaciteitsbalans 

drukopnemer 
Pipet membraan 

Figuur 3.2. I Het IPA4 microdruk meetsysteem. 
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De micropipet linksonder in de figuur is gevuld met 0.5M NaCl, een hypertonische 
zoutoplossing ten opzichte van de fysiologische zoutoplossing van het weefsel, ongeveer 
0.154M NaCl. De soortelijke weerstand van de zoutoplossing in de pipet is hierdoor lager 
dan die van de zoutoplossing in het weefsel. Het scheidingsvlak, de interface, tussen de 
beide zoutoplossingen bevindt zich in de tip van de micropipet. 
Drukverandering in het weefsel zal door stroming in de pipettip een verplaatsing vanuit 
een evenwichtsituatie van de interface tot gevolg hebben. Met een verplaatsing van de 
interface in de pipet zal de totale electrische pipetweerstand R, veranderen. Deze 
weerstand is dan niet meer gelijk aan de evenwichtsbrugweerstand R, in het servo 
systeem. Het verschil in weerstand ($-It,) wordt via een lineaire relatie omgezet in een 
signaal V,. Dit signaal stuurt een lineaire pomp aan. De verandering in de pompspanning 
V,, die hier het gevolg van is, zorgt voor een membraanverplaatsing, resulterend in een 
drukvariatie die achterop de pipet staat. Deze drukvariatie p,, dwingt de interface weer 
terug te komen op de evenwichtspositie, zodat het foutsignaal V, gelijk aan nul wordt. 
Schematisch ziet dit er uit als in figuur 3.2.2. 

Figuur 3.2.2 Servo-mechanisme van het IPM microdruk meetsysteem. 

Het drukverschil (p,-p,,) wordt in de pipet via een integrerend proces 1 omgezet in een 
weerstandsvariatie (%-Rb). Via een lineair proces 2 wordt deze weerstandsvariatie 
omgezet in een spanningsvariatie Vp naar de pomp. Door de membraanverplaatsing in 
de pomp, proces 3, resulteert dit in een pompdruk p,,. Deze wordt door de drukopnemer 
gemeten en in de pipet van de weefseldruk pi afgetrokken. Bij drukverschil (p,-pu) gelijk 
aan nul zal pu constant blijven, anders zal pu de weefseldruk pi volgen. 

Omdat het systeem zeer snel kan reageren op drukveranderingen in het weefsel, zal de 
pompdruk pu de weefseldruk pi bijna momentaan volgen. Daardoor zal de interface op 
zijn evenwichtspositie blijven en zal er nauwelijks vloeistofverplaatsing in de pipettip zijn. 
De pompdruk pu wordt gemeten met een Gould-drukopnemer, welk uitgangssignaal 
wordt versterkt door een Dépex 6200 brugversterker. Dit signaal kan met het 
meetprogramma ASYSTANT ingelezen worden met een PC. 

Een groot deel van het vloeistofcircuit is gevuld met zware siliconenolie. Hiervoor zijn 
enkele redenen aan te voeren. Ten eerste voorkom je hiermee corrosie van sommige 
onderdelen. Ten tweede is hiermee een deel van het systeem electrisch geïsoleerd van de 
rest, waardoor een aantal storingsbronnen uitgesloten worden. 
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0 3.2.2 Gedetailleerde beschrijving van het IPM systeem. 

Aan de hand van figuur 3.2.3 worden de componenten van het systeem in het kort 
behandeld. 

Figuur 3.2.3 Electronisch schema van het IPM Vsteern. 

0 3.2.2a De sinusgenerator. 

De sinusgenerator wekt een spanning van Vos,= 13sin(2~450t) Volt op. Hierdoor wordt 
een wisselstroom door de pipet gevoerd, zodat de pipetweerstand in een spanning 
omgezet kan worden. De andere uitgang van de sinusgenerator wordt gebruikt om de in 
het servo-apparaat aanwezige oscilloscoop, VU-data PS121, te triggeren. Met deze 
oscilloscoop kunnen twee interne signalen bekeken worden. Signaal A is de dubbelfasig 
gelijkgerichte sinus, die de synchrone detector uitkomt. Aan signaal B is te zien bij welke 
stand van de capaciteitsbalans hoogfrequente oscillaties beginnen op te treden. Op deze 
manier geven beide signalen een indicatie van het al dan niet goed ingeregeld zijn van 
het meetsysteem. 
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9 3.2.2b De pipettip (de druk-weerstand-relatie). 

De micropipet wordt gekarakteriseerd door zijn druk-weerstand-relatie. Figuur 3.2.4 laat 
de statische en dynamische druk-weerstand-relaties zien, zoals Fox en Wiederhielm 
(1972) ze vonden. 

Stoiic Response '--y [NaCI],,=12M pul - P0"t 

A R  

Dynamic Response 

I Hz 2 Hz 

I 
f 
T 

m H 9  

5l-k 10 Hz 

I mnp 
e 
-4- 

-4 -3 - 2  - I  o i 2 3 4 
P,, -Pout (mmHg) 

Figuur 3.2.4 Statische en dynamische druk-weerstand-relatie van een pipet met een 
tipdiameter van 0.3pm, gedompeld in &siologisch zout. De pipet bevindt zich 
in een drukkamer, waarin met een pistonfoon dynamische drukken opgelegd 
kunnen wor&n. De pipet is gevuld met 1.2M NaCl. pin =ppipeo pout=p~siowc,, 
[Fox, Wederhielm, 1972 J. 

De statische druk-weerstand-relatie ontstaat door een drukverschil (ppipet-pSs, aan te 
leggen. Dit veroorzaakt een verschuiving van de interface en dus een verandering van de 
totale pipetweerstand. In de evenwichtssituatie wordt de verplaatsing van de interface ten 
gevolge van diffusie van ladingdragers van de geconcentreerde pipetinhoud naar de 
minder geconcentreerde fysiologische zoutoplossing volledig gecompenseerd door de 
volumeflow door de pipet. 

Als de druk buiten de tip groter is dan de druk in de tip, zal er Qsiologisch zout de tip 
instromen. Daardoor zal de interface of het concentratieprofiel verschuiven, resulterend 
in een lagere geleidbaarheid en dus een hogere weerstand in de tip. Verder opvoeren van 
de druk zal het concentratieprofiel nog verder doen opschuiven. De weerstand zal hier 
echter steeds minder sterk door toenemen, omdat 95% van de electrische weerstand 
binnen 75 tipdiameters van het uiteinde ligt. 
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Als de druk binnen de tip groter is dan de druk buiten de tip, zal er vloeistof uit de tip 
het drukvaatje instromen. De concentratie NaCl neemt hierdoor toe in de tip, wat 
resulteert in een afname in weerstand. Als de uitstroom voldoende groot is, dat de gehele 
tip gevuld is met de hooggeconcentreerde zoutoplossing, zal verder opvoeren van de druk 
niet meer resulteren in een verdere afname van de weerstand. 

De dynamische karakteristiek van de pipet wordt verkregen door in het drukvaatje een 
blokvormig verlopende druk aan te leggen met een amplitude die voldoende klein is om 
binnen het drukgevoelige deel van de pipet te blijven. In figuur 3.2.4 is te zien dat de 
weerstand dm als een driehoekig signaal volgt. De pipetten reageren dus als 
integratoren: de pipetweerstand is evenredig met de tijdsintegraal van het drukverschil. 

Een bepaald gedeelte van de druk-weerstand-relatie van de pipet is min of meer lineair. 
Door terugkoppeling met het servo-systeem is het mogelijk in dit lineaire gebied te 
blijven. 
Daar geldt : 

ARp = S-Ap (3.1) 

Als we ons beperken tot quasi-statische processen, waarbij de drukveranderingen 
momentaan gevolgd worden door de weerstandveranderingen, kan voor het 
tijdsafhankelijke deel van de pipetweerstand geschreven worden: 

ARp(t) = S.Ap(t) ( 34  

Als R, de pipetweerstand is bij Ap=O, wordt de totale pipetweerstand: 
Rp(t) = R, + S*Ap(t) (3.3) 

Zonder terugkoppeling heeft de pipet een lineair werkgebied van nog geen mmHg. Voor 
direkte drukmeting is de pipet dan ook niet bruikbaar. In combinatie met een servo- 
systeem wordt het een zeer gevoelige druksensor. 

0 3.2.2~ De capaciteit sbalans. 

De capaciteitsbalans dient om te compenseren voor parasitaire capaciteiten van pipet en 
bedrading. Deze capaciteiten geven namelijk aanleiding tot ongewenste fasedraaiingen 
van het spanningssignaal van de pipet ten opzichte van de draaggolf. 
Bij juiste instelling, net onder het oscillatiepunt van de capaciteitsbrug, zijn V, en V, in 
fase. 
De overdracht van de pipetweerstand op de spanning is bij voldoende compensatie: 

Vc(t) = K Rp(t) AIoscsinoot (3.4) 

met K de versterking van de fet probe. 
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Invullen van (3.3) in (3.4) geeft: 

Vc(t) = K (Ro + S Ap(t))AImcsinq$ (3.5) 

!j 3.2.2d De verschilversterker. 

De brugspanning v b  kan met de draaiknop 'bridge balance' ingesteld worden op het 
servo-apparaat. Als het dmherschll Ap nu! is, kan v b  gelijk aan V, gesteld worden door 
de 'bridge balance'-indicator gelijk te stellen aan de 'probe resistance'-indicator. 
De verschilversterker trekt v b  van V, af en versterkt het verschil 7 maal. De 
condensatoren voor de verschilversterker elimineren gelijkspanningscomponenten. Met: 

Vb(t) = K R, AloScsinoot 

wordt het signaal dat de verschilversterker verlaat: 

Ve(t) = 7K S Ap(t) AloScsinoot (3.7) 

0 3.2.2e Het band doorlaat-filter. 

Ongewenste frequentie-componenten worden hier uit het signaal gefilterd. Aangenomen 
wordt dat de amplitude en de fase van de draaggolf Ve(t) hierdoor niet beïnvloed 
worden. 

0 3.2.2f De synchrone detectoren en het laagdoorlaatfilter. 

Het signaal V,(t) is een amplitude gemoduleerde draaggolf. De modulatie ontstaat door 
de laagfrequente drukverschillen over de pipet. Door het servo-systeem moeten deze 
drukverschillen zo klein mogelijk gehouden worden, zodat de drukopnemer op de pomp 
zo exact mogelijk de druk in het weefsel volgt. De pomp moet aangestuurd worden met 
dit laagfrequente verschilsignaal, zodat de amplitude gemoduleerde draaggolf eerst 
gelijkgericht en gefilterd moet worden. Dit gebeurt in de synchrone detector. Na de 
synchrone detector wordt een laagdoorlaatfilter toegepast om de gelijkgerichte signalen 
af te vlakken, zodat het originele laagfrequente modulerende signaal terug gewonnen 
wordt. 
Het laagfrequente signaal Vel dat het laagdoorlaatfilter verlaat, ziet er als volgt uit: 

2 
7r 

Vd(t) = -(-)7K S Ap(t)AI,, 
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0 3.2.28 Gain en offset. 

Het signaal Ve! wordt nog 22x versterkt, resulterend in het signaal Va. Met de 'gain'-knop 
kan het vloeistofcircuit gesloten worden. Als de 'gain'-knop op nul staat, is het 
terugkoppelmechanisme buiten werking. Opdraaien van de 'gain' sluit de keten ( O s  ks l ) .  
Hoe verder de 'gain' opgedraaid wordt des te sterker de terugkoppeling. Met de 'gain' 
op nul is het mogelijk door verdraaiing van de 'offset'-knop het membraan van de pomp 
te verplaatsen en daarmee de plaats van de interface in de pipettip. 
Na 'gain' en 'offset' wordt het signaal -1Ox versterkt wat resulteert in een verandering van 
de pompspanning. 
Voor de hier gebruikte laagfrequente signalen geldt: 

AVp(t) = k Co Ap(t) (3-9) 

met 
2 Co = 10*22-(-).7K S AIosc 
7r 

V ,  is af te lezen op de pompspanningsindicator en AV, wordt in de pomp omgezet in een 
druk pu, welke ~ Q Q T  de drukopnemer gemeten wordt. 
Uitgaande van een lineaire pomp, zodat p,, = L AVp, dan geldt: 

(3.11) in (3.10): 

met C, = CA . 
In de gesloten keten geldt ppipet = pu. Uit (3.12) volgt dan: 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

In dit quasi-statische geval volgt, door k zo groot mogelijk te kiezen, de uitgangsdruk pu 
de Ingangsdruk pi met minimale fout. 
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0 3.23 Karakteristiek van het gesloten systeem. 

In de hier volgende beschouwing wordt uitgegaan van een gesloten keten, dus de 
situatie waarin k>O. 

Eerst wordt de pomp-pipet-fetprobe keten bekeken zoals in figuur 3.2.5 aangegeven. 
Het laagfrequente signaal kVa wordt toegevoerd aan de pompversterker en het signaal 
dat de fetprobe verlaat, V,, wordt bekeken. 

offset 
(4 

pipet 

Figuur 3.2.5 Schema van pomp-pipetyetprobe keten. 

De drukmodulatie wordt voldoende klein verondersteld, zodat aangenomen mag 
worden, dat binnen het drukgevoelige gebied van de pipet gebleven wordt. Dus in het 
min of meer lineaire deel van de druk-weerstand relatie waar geldt: 

- ARP = S [MlWmrnHg] (3.14) 
AP 

Door de negatieve waarde van S (zie figuur 3.2.4) en omdat de pompversterker 
inverteert zal het uitgangssignaal V, van de fetprobe bij lage frequenties nog in fase 
zijn met het ingangssignaal kVa. 



Voor een pipet met een tipdiameter van 1 pm is de volgende karakteristiek geme- 
ten*: 

+10 
O 

fase (@) 0" 

-60" 
-120" 
-180" 

Figuur 3.2.6 Karakteristiek van de pomp-pipet-feprobe keten. 

De factor S uit formule (3.14) is sterk afhankelijk van de tapsheid van de pipettip. 
Hoe kleiner deze hoek, des te groter de electrische weerstand. De gain zal hier sterk 
door beïnvloed worden. Het geheel gedraagt zich als een langzame integrator, 
waarvan de tijdsconstante verantwoordelijk is voor bovenstaande karakteristiek. Bij 
extreem lage frequenties (orde 0.01 Hz) is een tweede veel langere tijdsconstante 
merkbaar, die gerelateerd kan worden aan diffusie-processen in de tip van de pipet. 

Het tweede deel van de schakeling bestaat uit een verschilversterker waar de fetprobe 
uitgang V, wordt vergeleken met een constante referentiespanning V,, overeenko- 
mend met de ingestelde brugspanning voor het werkpunt van de pipet. Vervolgens 
nog een lineaire versterking, een laag doorlaatfilter en een gain-regelpotmeter. (Zie 
ook figuur 3.2.3) 

'De karakteristieken zijn gemeten door M. Alewijnse, afdeling Microcirculatie, 
vakgroep Fysiologie, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht, 1981. 



Dit gedeelte kan met het volgende regelschema samengevat worden met bijbehorende 
karakteristiek. 

+40 gain (dB) 

+30 

+20, 

+lo. 

-240" 

300" 

gainpot m a  

: > k = l  

.. 
,. 

@) 

Figuur 3.2.7 (a) Schema tweede deel van de schakeling. 
(b) Karakteristiek bij dit deelschema. De maximale versterking is dus 

lo&, ofwel 40 dB. Verandering van k verschuift de gehele gain- 
curve omhoog of omlaag. 

32 



Voor de closed loop situatie kan men nu beide karakteristieken optellen, volgens 
figuur 3.2.8. De gain-instelling dient nu zo gekozen te worden dat bij een loopgain 
van lx, of O dB, er nog een veilige fasemarge van ca. 60" is. Beneden de O dB is de 
fasedraaiing bijna 360" en dan verandert de tegenkoppeling in een meekoppeling en 
zal het systeem gaan oscilleren. 

gain (dB) 

fase (a) 

0) 

+ 50 

+ 40 

+30 

+20 

+ 10 

O 

-I 80" 
-240" 

-300" 
-360" 

loopgain 

0.1 1 10 1 0 0 \ 1 0 0 0 H z  t ".o_, 
fasemarges 60" s 

Figuur 3.2.8 (a) Schema van het totaalcircuit. 
(b) Karakteristiek voor het totaalcircuit, voor het geval k=O. 1. 
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Voor het geval k=0.1 is de fasemarge nog voldoende, daarboven wordt het gevaar 
voor oscillaties snel groter. De gain kan dus maar weinig opgedraaid worden bij hoge 
frequenties (> 1 Hz). 
Voor lage frequenties (<1 Hz) wordt een behoorlijk hoge gain (40-50 dB) bereikt, 
zodat een stabiele en nauwkeurige drukregistratie verwacht kan worden. Bij dynami- 
sche drukmeting (>1 Hz) neemt de nauwkeurigheid snel af. 
Boven 100 Hz wordt de loopgain kleiner dan 1. De dynamische bandbreedte is dus 
eigenlijk veel te groot (20 Hz zou ruim voldoende zijn). 

Welke conclusies kunnen uit het voorgaande getrokken worden? 
De bedoeling van het meetsysteem is dat de met een druktransducer gemeten 
pompdruk de druk in het aangeprikte weefsel zo nauwkeurig mogelijk volgt, zodat 
geldt (p,-p,)-*O. Dit betekent dat de pipetweerstand F$ constant moet blijven. Elke 
verandering van % namelijk veroorzaakt een verandering in de fetprobe uitgang V, 
en dus een afwijking van de ingestelde referentie, de brugspanning vb. Via de 
terugkoppeling wordt de afwijking (vc-vb) teruggebracht tot minimale waarden, totdat 
Ap=O, dus piepu. 
De restafwijking is omgekeerd evenredig met de loopgain, die voor lage frequenties 
100-3OOx (40-50 dB) bedraagt. Voor semi-statische drukveranderingen zal de restafwij- 
king I 1% zijn. 
Voor hogere frequenties neemt de loopgain snel af en de restafwijkingen lopen op tot 
100% bij loopgain lx (O dB). Snelle pulsatiele drukveranderingen worden dan ook 
slecht gevolgd, want de gelijkheid pi=pu wordt steeds slechter. 

In semi-statische processen kan de gelijkheid verstoord worden door diffuse processen 
waardoor zich een constant klein drukverschil instelt tussen pi en pu om R,, toch 
constant te houden. 

De offset is in de bovenstaande beschouwing niet van belang. Wel moet gerealiseerd 
worden dat verandering van de offset een verschuiving van het werkpunt in de pipet 
veroorzaakt in het open systeem. Er stelt zich een klein constant verschil in tussen Vc 
en vb. De factor S uit formule (3.14) kan, bij verschuiving van het werkpunt uit het 
steile deel van de druk-weerstand relatie van de pipet veranderen. In het vlakkere 
deel van de curve (zie figuur 3.2.4) zal een hogere gain-instelling nodig zijn om nog 
redelijke resultaten te krijgen. Mogelijkerwijs wordt dan niet meer aan stabiliteitscri- 
teria voldaan, zodat gemakkelijk oscillaties op kunnen treden. 
Verandering van het werkpunt in de pipet kan ook bereikt worden door verandering 
van de brugspanning V,,. 

Bij optimale keuze van werkpunt in pipet en gain-instelling moeten de fetprobe 
uitgang V, en de brugspanning vb elkaar exact volgen, mits natuurlijk offset=(). 

34 



9 33 De pipet. 

De bij de metingen gebruikte pipetten zijn getrokken met een pipettrekker naar 
model van Siegenbeek van Heukelom (1976). Deze pipettrekker is destijds ontwikkeld 
om reproduceerbare pipetten met verschillende geometrie te trekken. 
Een glazen capillair wordt aan de uiteinden ingeklemd en in het midden door een 
gloeispiraal verwarmd. De uiteinden worden uit elkaar getrokken, zodat het capillair 
in het midden insnoert en uiteindelijk splitst in twee symmetrisch gevormde pipetten. 
Op het trekz~>j?zraat zijn =et grote precisie de verwarming van de spiraal, de trek- 
kracht en applicatie-tijden in te stellen. Door verandering van de instelling zijn 
pipetten met uiteenlopende geometrie te trekken. 

0 3.3.1 Pipetgeometrie. 

De pipet kan men uit een aantal delen opgebouwd denken, namelijk de schacht, de 
schouder en de tip volgens figuur 3.3.1. 

. - .  

Figuur 3.1.1 De pipetgeometrie. 

Aan de pipet worden een aantal eisen gesteld. Ten eerste moe 
niet te snel te breken bij het aanprikken van het spierweefsel. 
electrische weerstand rond de 5 MLR liggen om een goede 
drukmee tsys t eem te garanderen. 

de tip stevig zijn om 
Ten tweede moet de 
werking in het IPM 

Aan de eerste eis wordt tegemoet gekomen door de schouder- en tipregio zo kort 
mogelijk te houden. Voor de tweede eis moet de tipdiameter een grootte van 
ongeveer 1 pm hebben. 
De gewenste geometrie kan verkregen worden door verandering van de instelling op 
het trekapparaat. 
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0 3.3.2 Het trekken van een pipet. 

Bij het trekken van een pipet kan men de volgende stappen onderscheiden: 
Stap 1 Gedurende de tijd T, wordt het glas opgewarmd met verwarmingsgraad 

F, terwijl met een kleine kracht P, getrokken wordt om het capillair 
recht te houden. 
Langzaam wordt het capillair met toenemende kracht P, uit elkaar 
getrokken gedurende T, om de binnen- en buitendiameter af te laten 

Stap 3 Afschakelen van de verwarming en de trekkracht gedurende T, af Iaten 
nemen tot P,. 

Stap 4 Krachtig en snel uit elkaar trekken van het capillair met kracht P4 
gedurende T4. 

Hierbij kan stap 2 voortijdig afgebroken worden door de instelling van de 'proximity- 
switch'. met deze 'proximity-switch' kan de lengte van de schouderregio ingesteld 
worden. Als het capillair een door deze 'proximity-switch' ingestelde verlenging heeft 
bereikt, wordt stap 2 afgebroken en doorgegaan met stap 3. 

Stap 2 

nemen. 

Uit dit overzicht van de stappen in het pipettrek-proces is al te zien dat de volgende 
parameters ingesteld kunnen worden. 
F De verwarmingsgraad van de gloeispiraal. 
T1..T4 Tijdsduur van de stappen. 
P1..P3 Kracht waarmee aan capillair getrokken wordt. 

0 3.3.3 Invloed van de verschillende parameters. 

Als de verwarming te hoog (F>47) wordt ingesteld is de kans dat een zoge- 
naamde 'vlag' ontstaat groot. De tip is dan een lange glasdraad. 
Als de verwarming te laag wordt ingesteld kan het capillair onvoldoende 
vervormd worden en wordt het capillair niet in twee stukken getrokken. 
Als T, te laag wordt ingesteld krijgt de spiraal geen kans om het capillair 
genoeg op te warmen. Een in het algemeen goede waarde voor T, = 9.9 sec. 
Net als T, is T, geen kritische waarde. T2 kan namelijk automatisch afgebroken 
worden door de 'proximity-switch'. een waarde van T2 = 11 sec is meestal 
voldoende. Als hiermee geen insnoering in het capillair bereikt wordt, moeten 
F en P, wat hoger ingesteld worden. Dit heeft meer effect dan het verlengen 
van T2. 
Dit is de meest kritische instelling. T, is namelijk de periode waarin het glas 
afkoelt. Is deze periode te lang, dan is het glas alweer gestold op het moment 
dat in stap 4 het capillair krachtig uit elkaar getrokken wordt. Het capillair zal 
dan breken, zodat er geen mooie tip ontstaat of het capillair blijft een geheel. 
Wordt T3 te kort ingesteld dan is het glas nog te vloeibaar en zal er vlag 
onstaan. 
De instelling van T4 is niet zo kritisch. Een waarde kleiner dan 1 sec is goed. 
Dit is de kracht die nodig is om het capillair recht te houden. Een waarde 
tussen 10 en 20 is voldoende. 



P, De kracht P, is de kracht die nodig is om de insnoering te maken. Deze is 
sterk afhankelijk van de voorafgaande verwarming. Een goede waarde tussen 
de 30 en 80 moet proefondervindelijk gevonden worden. 
De kracht waarmee het capillair uit elkaar getrokken wordt, wordt in het 
algemeen maximaal, en dus op 99 ingesteld. 

P, 

Bovenstaande beschouwing is gebaseerd op de parameter-instelling zoals die gebeurde 
op de gebruikte pipettrekker. 

Een probleem bij het pipettrekkeai is dat mct een lichtmicroscoop, met numerieke 
aperkur < 1.25, niet zichtbaar is of de pipettip open of dicht is. Een manier om hier 
achter te komen is de pipet vullen met zoutoplossing en te kijken of de pipet reageert 
in het IPM microdruk meetsysteem. Een andere manier is om de pipetten te vullen 
met een gekleurde zoutoplossing. Uit experimenten bleek dat de stroming van 
kleurstof pas zichtbaar is bij tips die groter zijn dan 5 pm. 
Omdat onder de lichtmicroscoop alleen de contouren van de tip te zien zijn, wordt 
aangenomen dat de verhouding tussen de binnen- en de buitendiameter tijdens het 
trekken onveranderd blijft. De binnendiameter van de pipet is daarmee de helft van 
de buitendiameter. 

De gebruikte capillairen komen van de firma Hilgenbesg uit Malsfeld. Dit zijn 
capillairen met een filament, een massief glazen draad aan de binnenzijde van het 
capillair, zoals aangegeven in onderstaande dwarsdoorsnede. 
Lengte L 100 mm. 
Buitendiameter D, 1.0 mm. 
Binnendiameter Di 0.5 mm. 
Filamentdiameter d, 0.133 mm. 
De functie van het filament is om het vullen van de tipregio te vergemakkelijken. 
Langs het filament worden de druppels zoutoplossing de tip ingeleid. Zonder het 
filament zouden gemakkelijk luchtbellen ingesloten kunnen worden. Het filament 
vermindert namelijk de oppervlaktespanning van de druppels zoutoplossing, zodat de 
kans op ingesloten luchtbellen sterk verminderd wordt. Op deze manier kunnen de 
pipetten met een canule aan de achterzijde gevuld worden. 

De gebruikte verwarmingsspiraal is van platina-rhodium draad (90/10%) met een 
diameter van 0.5 mm. De spiraal bestaat uit 3 windingen met diameter van 4 mm. De 
hoogte van de spiraal is 5 mm. Verandering van de geometrie van de verwarmingsspi- 
raal zal de geometrie van de te trekken pipetten sterk beïnvloeden. 
Een hogere spiraal met meer windingen zal een langere schouder- en tipregio 
veroorzaken, terwijl met een spiraal met slechts i winding zeer korte stompe pipetten 
getrokken kunnen worden. 
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HOOFDSTUK 4: EXPERIMENTEN. 

5 4.1 Materiaal en methoden. 

5 4.1.1 Proefstukpreparatie. 

Voor de proeven is gebruik gemaakt van skeletspiermateriaal van de hond. Het dier is 
gebruikt voor cardiologische experimenten. Aangenomen wordt dat de gebruikte 
medicijnen (mabah, lidscirin, doxorubicin of flianariahe) geen invloed hebben op de 
mechanische eigenschappen van het spiermateriaal. Binnen 15 minuten nadat het dier 
geofferd is wordt begonnen met het uitprepareren van de volgende dijbeenspieren: de 
m. biceps femoris en de m. semitendinosus. In figuur 4.1.1 zijn deze spieren te zien. 
De keuze voor deze spieren is gemaakt op basis van hun respectievelijk bijna parallel- 
en parallelvezeligheid. De m. semitendinosus heeft nog het voordeel dat er nauwelijks 
bindweefselschotten door het spiermateriaal lopen, waardoor het weefsel homogener 
is. Tevens speelt bij deze keuze de grootte van de spieren een rol in die zin dat hoe 
groter de spier des te meer proefstukjes er van te maken zijn. 

- Gluteus superficia1,s 

G I  u teus medius 

Tensor f a sc iae  lotae 

-B i ceps  femoris 

--Semi me inb ranosus  

- Abduc to r  c rur ts  caudal is  - - - - -  

- Gluteus medius 
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Figuur 4.1.1. Dijbeenspieren van de hond. [Evans, H. E., Christensen, G. C. Millar 3 
anatomy of the dog, 19791 
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Op de manier van invriezen van het spiermateriaal nadat het uitgeprepareerd is, 
wordt in 0 4.1.2 nader ingegaan. In deze paragraaf wordt volstaan met het beschrijven 
van de mechanische bewerkingen die leiden tot een goed gedefinieerde proefstuk- 
vorm. 

Het diepgevroren spiermateriaal wordt door middel van een lintzaag in kubusvormige 
blokken van 9x9~9 mm gezaagd. Na iedere zaagsnede wordt het spiermateriaal 
gekoeld met vloeibare stikstof (-196°C). De blokken worden zodanig gezaagd dat de 
spiervezels parallel lopen aan een zijde van het blok. De aldus verkregen blokken 
worden nog steeds in diepgevroren toestand met Tissue-tek (OCT Compound 4583, 
Miles Diagnostics, IN, USA) ingelijmd in holle cylindrische acrylaat houders, zoals in 
figuur 4.1.2 links te zien is. 

Figuur 4.1.2 Mechanische bewerking tot proefstuk 

De acrylaat houders worden gekoeld in de vloeibare stikstof alvorens de Tissue-tek in 
de houders wordt gespoten. Daarna wordt snel een blok spiermateriaal in de houder 
geduwd. Gebeurt dit te langzaam dan zal alle Tissue-tek al bevroren zijn in de 
gekoelde houders. Dit van te voren koelen van de houders is nodig omdat anders de 
kans groot is dat de acrylaat houder breekt op het moment dat de houder met het 
blok spiermateriaal in de vloeibare stikstof gedompeld wordt. 
De diepgevroren gevulde houders worden vervolgens opgespannen in de klauwplaat 
van de draaibank. Onder voortdurende koeling met vloeibare stikstof worden de 
houders afgevlakt tot het blok spiermateriaal zichtbaar wordt (2" tekening in figuur 
4.1.2). Dan wordt de houder afgedraaid tot een diameter van 8 mm (3" tekening in 
figuur 4.1.2). Ten slotte kunnen er proefstukjes met een dikte van 2 mm afgestoken 
worden zoals de laatste figuur laat zien. Bij dit afsteken breekt het proefstukje 
meestal voortijdig af. Het hierdoor achtergebleven cylindertje op het proefstukje 
wordt met een scalpel verwijderd. Meestal kunnen 2 tot 3 proefstukjes uit een blok 
gehaald worden. Proefstukjes met een vezeloriëntatie waarbij de vezels parallel aan de 
symmetrie-as van het proefstukje liggen, zoals in figuur 4.1.2, zijn moeilijker af te 
draaien dan proefstukjes waarbij de vezels loodrecht op deze as liggen. Bij eerstge- 
noemde vezeloriëntatie breekt er sneller een stukje weefsel af tijdens het draaien. De 
proefstukjes worden tot gebruik bewaard in diepvriespotjes in de diepvries (-80°C). 
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0 4.1.2 Histologische beschouwing. 

De behandeling van de spieren nadat ze uitgeprepareerd zijn is in de loop van het 
onderzoek nogal veranderd. Oorspronkelijk werden de spieren op een plankje in 
plastic verpakt in de diepvries (-80°C) gelegd. De spier wordt hierdoor langzaam 
ingevroren, met als nadeel dat waterkristallen de tijd krijgen om te groeien en zo de 
cellen kapot te maken. Van dit spiermateriaal zijn met de cryostaat histologische 
coupes gemaakt waarop duidelijk deze vriesartefacten te zien zijn. Detail bij de coupe, 
die gekleurd is met een HE-kleuring (haematoxyline/eosine), is dat langs het bind- 
weefsel nog wel intacte cellen te vinden zijn (zie foto 1 in figuur 4.1.3). Een mogelijke 
verklaring is dat Se warmtegeleiding in bindweefsel beier is dan in de spiercellen. 

Om zo min mogelijk last meer te hebben van vriesartefacten is gezocht naar metho- 
den om sneller in te vriezen. In plaats van een hele spier is het al voordeliger om 
kleinere stukken spiermateriaal in te vriezen. De spier wordt daarom in balkvormige 
stukjes in de orde van 50x20~20 mm gesneden. Deze stukjes worden met Tissue-tek 
op piepschuim geplakt en op lengte gehouden door injectienaalden. Het is niet 
mogelijk om een stukje spiermateriaal netjes in te vriezen door het direkt onder te 
dompelen in vloeibare stikstof. De oorzaak is het lage kookpunt van vloeibare stikstof: 
-196°C. Door het indompelen van een stukje spiermateriaal dat op kamertemperatuur 
is, zal de stikstof aan het oppervlak van dit stukje gaan koken, zodat het invriezen 
door het ontstaan van een isolerend luchtlaagl'e om het stukje vertraagd zal worden. 
Gekozen is voor een andere mogelijkheid namelijk invriezen in isopentaan (2- 
methylbutaan). Isopentaan heeft namelijk zijn smeltpunt bij -160°C en kookt bij 28°C. 
Door isopentaan in een bekerglas te koelen met vloeibare stikstof zal het gaan stollen. 
Bij kamertemperatuur smelt het. Op het moment dat er nog maar weinig vaste 
isopentaan in het bekerglas zit, kunnen de vastgelijmde stukjes spiermateriaal 
ondergedompeld worden. Er zal geen isolerend luchtlaagje ontstaan zodat het 
spiermateriaal snel ingevroren wordt bij een temperatuur van -160°C. Foto 2 in figuur 
4.1.3 toont de coupe, die gemaakt is van het op deze manier ingevroren spiermateri- 
aal, ook weer gekleurd met HE. De kwaliteit van de proefstukjes is hiermee sterk 
verbeterd in vergelijking met die van foto 1. 

Het is raadzaam om de spier wel de tijd te geven te besterven. Als na 2 uur besterven 
het spiermateriaal snel ingevroren wordt met isopentaan dan contraheert de spier nog 
bij ontdooien. De optimale tijd die nodig is om de spier te laten besterven, net lang 
genoeg om geen contracties meer te hebben, moet nog gevonden worden. Na 19 uur 
te zijn bestorven contraheert het spiermateriaal niet meer. Een stukje spiermateriaal 
dat zeer kort post mortem op bovengenoemde wijze was ingevroren in isopentaan, 
bleek bij het ontdooien van een lengte van 49 mm ineen te krimpen tot 22 mm. Dit 
ineengekrompen stukje is weer snel ingevroren in de isopentaan. De histologische 
coupe die hier van gemaakt is, is gekleurd met een MAN-kleuring volgens Mallory, 
zodat de sarcomeerlengte bepaald kon worden. Deze was ongeveer 1.6 pm. Dat 
betekent dat de myofibrillen maximaal gecontraheerd zijn (zie ook figuur 2.1.4 links). 
Foto 3 van figuur 4.1.3 laat deze coupe zien. In het vervolg is het door middel van 
injectienaalden op lengte houden van de stukjes spiermateriaal achterwege gebleven 
en zijn de spieren, na 19 uur te zijn bestorven (omwikkeld met in fysiologisch zout 
gedrenkte gaaskompressen en vervolgens in de koelkast bij 5°C bewaard) in stukken 
gesneden en snel ingevroren in de isopentaan. De histologische coupes die daar van 
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0 4.13  Experimentele opstelling voor confined compression met drukmeting. 

De experimentele opstelling voor confined compression met drukmeting bestaat uit 
een aangepaste confined compression-opstelling. Deze opstelling die oorspronkelijk 
gebruikt is voor confined compression-metingen aan tussenwervelschijf-materiaal is 
aangepast volgens de ontwerptekeningen van Appendix C. 
Onderstaande figuur geeft de principeschets waarop de ontwerptekeningen zijn 
gebaseerd. 

Figuur 4.1.4 Principe-schets confined compression-opstelling met drukmeting. 

De confined compression-test is al ter sprake gekomen in 0 2.2.3. De kamer waar het 
proefstukje in komt te liggen, de proefstukhouder (1) kan in geringe mate vrij 
bewegen over de tafel (2). Dit is nodig, opdat de stempel (3) zich zonder te schachten 
op en neer kan bewegen in de proefstukhouder. De stempel is verbonden met een 
lange balansarm (4) om hoekafwijkingen te minimaliseren. In onbelaste toestand is de 
balansarm in evenwicht met het contragewicht (5). De balansarm is verbonden met de 
rotatie-as (6) met voorgespannen rollagers, zodat het wrijvingsmoment minimaal is. 
De belasting wordt aangebracht door met de hand een gewicht op het schaaltje (7) te 
leggen. Het schaaltje hangt exact halverwege de rotatie-as en de stempel, zodat slechts 
de helft van het gewicht op het proefstukje rust. De stempel is conisch gemaakt. De 
openingshoek is zodanig gekozen dat voor een proefstukje met een hoogte van 1 tot 4 
mm geen schachten optreedt tijdens het experiment. De maximale diameter van de 
stempel is 7.9 mm, terwijl de inwendige diameter van de proefstukhouder 8.0 mm 
bedraagt. Damschijfvormige proefstukjes met diameter van 8.0 mm en een hoogte van 
2 tot 4 mm worden door de stempel belast. De stempel is gemaakt van gesinterd glas 
(P2, poriegrootte 40-100 pm) en een permeabiliteit van lo-*' m4/Ns. 
De balansarm is verbonden met een DC lineaire verplaatsingsopnemer (8, LVDT, 
Schaevitz), die via een Labmaster AD-converter met een IBM-AT in verbinding staat. 
Gedurende het experiment wordt de verplaatsing van de stempel automatisch 
geregistreerd. De sample frequentie wordt 0.05 Hz gekozen. 
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Om gelijktijdig de weefseldruk te kunnen registreren is aan de onderzijde van de 
proefstukhouder een gat met een diameter van 2 mm aangebracht. Door dit gat kan 
de pipet (9) in het proefstuk gestoken worden. Met de micromanipulator (10) wordt 
het plateau, waarop zich de pipethouder (11) bevindt, omhoog gebracht. Door de 
conische vorm van de bovenzijde van de pipethouder en de invers-conische vorm van 
de onderzijde van de proefstukhouder sluiten ze afdichtend bij elkaar aan (details zie 
Appendix C). De bmgversterker die verbonden is met het IPM dmkmeetsysteem is 
net als de LVDT verbonden met de Labmaster kaart. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de experimenten wordt verwezen naar Appen- 
dix B, het meetprotocol voor confined compression experimenten met drukmeting. 

0 4.1.4 Experimentele opstelling voor confined compression. 

Voor de confined compression experimenten wordt van dezelfde opstelling gebruik 
gemaakt als die in 6 4.1.3 beschreven is. Het drukmeetsysteem is afgekoppeld en het 
gat aan de onderzijde van de proefstukhouder, waardoor de pipet in het proefstukje 
stak, is gedicht door in de pipethouder een dichtgelijmde glascapillair te plaatsen. 
De temperatuur in de experimenteerruimte was 22.5 rt 0.5"C. De hoogte van het nog 
diepgevroren proefstukje wordt gemeten met een schuifmaat. Het proefstukje wordt 
in diepgevroren toestand in de proefstukhouder gelegd. Direkt wordt het stempel op 
het proefstukje geplaatst om de bij de initiële hoogte van het proefstukje behorende 
waarde van de LVDT af te lezen. Zo hoort bijvoorbeeld bij een proefstukje met 
initiële hoogte 2.1 mm een LVDT-waarde van +200mV. Vervolgens kan dan bij 
iedere momentane LVDT-waarde y de proefstukhoogte h bepaald worden met de 
omrekeningsfactor 1 V = 1.384 mm, volgens de formule: 
h=2.1-(0.200-y)* 1.384. 

Om de zoutconcentratie tijdens de langdurige experimenten in en om het proefstukje 
in de buurt van de fysiologische waarde van 0.154 M NaCl te houden is om de 
proefstukhouder een serre gebouwd. Deze serre, gemaakt van kippegaas en huishoud- 
folie, dient om de verdamping zo veel mogelijk tegen te gaan. Met behulp van een 
plantespuit wordt in de serre een hoge luchtvochtigheid gecreërd. In de opstelling 
zonder serre verdampten 120 druppels in 24 uur. In de opstelling met serre verdam- 
pen er nog maar 3 druppels in 24 uur. Naast het gebruik van de serre is er nog een 
druppelaar boven de proefstukhouder geïnstalleerd. Deze druppelaar laat met een in 
te stellen frequentie druppels in de proefstukhouder vallen. Uit onderstaande 
berekening is de gewenste druppelsnelheid bepaald in het geval dat er geen serre 
aanwezig is en er dus in 24 uur 120 druppels verdampen. 
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De proefstukhouder heeft een constant volume Vp. Door het druppelen wordt een 
tijdsafhankelijk volume vd(t) toegevoegd. Er verdampt een volume V,(t). Als er meer 
druppels per tijdseenheid worden toegevoerd dan er verdampen, zal de proefstuk- 
houder overstromen. Voor het overstroomde volume geldt Vo(t)=Vd(t)-Vv(t). De 
beginconcentratie in de proefstukhouder is co= 1 %  mmolfliter, de concentratie van 
fysiologisch zout. Door verdamping neemt de concentratie in de proefstukhouder, c(t) 
toe, omdat het volume daalt, terwijl het aantal opgeloste deeltjes gelijk blijft. Door 
het druppelen neemt het volume toe en het aantal opgeloste deeltjes per volume- 
eenheid in de proefstukhouder af. Bij maximaal druppelen (spoelen) zal de concentra- 
tie nauwelijks t~eaierilen, ~ m d a t  het door verdamping ingedikte volume continu 
verdund wordt met een grote hoeveelheid Qsiologisch zout. Een vergelijking kan 
opgesteld worden voor het aantal opgeloste deeltjes (molen). 

cd is de concentratie van de toegevoegde druppels (154 mmolfliter). 
c, is de concentratie van het verdampte volume. 

Het aantal opgeloste deeltjes op tijdstip t (term linkerlid) is gelijk aan het aantal 
opgeloste deeltjes in de beginsituatie (1" term rechterlid) plus het aantal deeltjes dat 

druppelen wordt toegevoegd (2" term rechterlid) minus het aantal deeltjes dat 
door overstromen van de proefstukhouder wordt verwijderd (3" term rechterlid). Door 
verdamping vindt geen deeltjesafname plaats (4" term rechterlid), omdat de concen- 
tratie van het verdampte volume, c,, gelijk is aan nul. 
Omschrijven van vergelijking (4.1) met cd=co en c,=O geeft: 

Als niet gedruppeld wordt, zal de concentratie opgeloste deeltjes rechtevenredig 
toenemen met het overgebleven volume in de proefstukhouder V,(t) =Vp(0)-Vv(t). Het 
aantal opgeloste deeltjes blijft immers gelijk, terwijl het volume afneemt. Dus: 

Uitgaande van een druppelvolume van 20 pl, gaan er 120 druppels in de proefstuk- 
houder. Na 24 uur is dit volume verdampt. E r  verdampen dus 5 druppels per uur. 
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Voor een aantal gevallen is het concentratieverloop van de Srsiologische zoutoplossing 
in de proefstukhouder berekend. In figuur 4.1.5 is het resultaat te zien. 
De onderste grafiek is het concentratieverloop bij een druppelsnelheid van 1 druppel 
per seconde. De concentratie in de proefstukhouder blijft dan vrijwel constant 1 5 4  
mmolfliter. De grafieken daarboven representeren van beneden naar boven druppel- 
snelheden van respectievelijk 60, 30, 15, 5 en geen druppels/uur. 
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Figuur 4.1.5 Concentratieverloop van de jjsiologische zoutoplossing in de proefstuk- 
houder als finctie van de tijdsduur van het experiment. 

Als bovengrens voor de concentratie kan een arbitraire waarde van 160 mmolfliter 
aangehouden worden. Voor een 30 uur durend experiment dient dan met een 
druppelsnelheid van 130 druppels/uur gedruppeld te worden. 
Doordat naast het druppelen nog gebruik gemaakt is van de serre kan aangenomen 
worden dat de concentratie in de proefstukhouder ergens tussen de 154 en 160 
mmolfliter ligt gedurende het gehele experiment. 
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Het experimentele protocol bestaat uit 4 fasen (zie tabel 4.1). Fase 1 is de zettingsfa- 
se, fase 2 en 3 zijn de experimentele fasen en fase 4 dient ter controle. 
In de zettingsfase zet het proefstukje zich in de proefstukhouder. Aan het eind van 
fase 1 ligt het proefstukje goed aangesloten in de proefstukhouder. De begincondities 
voor de consolidatie van fase 2 zijn dan bekend. De samplefrequentie in fase 2 is zo 
hoog gekozen, om de verplaatsing van de bovenzijde van het proefstukje uit te 
kunnen zetten tegen de wortel van de tijd. In fase 4 zijn de randvoorwaarden gelijk 
aan die in fase 1. Een verschil in evenwichtshoogte in fase 4 in vergelijking met fase 1 
duidt op een verandering in de eigenschappen van het proefstukje. 

Tabel 4.1 Experimenteel protocol. 

Na ieder experiment worden proefstukhouder en stempel schoongemaakt. 
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0 4.2 Resultaten. 

0 4.2.1 Drukmeting. 

Statische calibratie. 
Om te controleren of de pgetten goed werken wordt, voor elke meting en bij elke 
nieuwe pipet die gebruikt wordt, het systeem gecalibreerd. Omdat geen snel fluciue- 
rende drukken gemeten worden, kan volstaan worden met een statische calibratie van 
het systeem. Bij de statische calibratie van het systeem wordt in de drukkamer een 
druk opgelegd door middel van een kwikkolom. Bij de door deze kwikkolom aangebo- 
den druk wordt de door het systeem gemeten druk geregistreerd. In figuur 4.2.1 is het 
resultaat van een statische calibratie voor een pipet met een tipdameter van 1 p m  
afgebeeld. 

Stat ische calibratie 
pp060892 

120 

110 

100 

90 

BO 

?O 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

-10 
- 10 10 30 50 ?O 90 110 

aangeboden druk Cm%) 

S t a t  i sche ca I i brat i e 

Figuur 4.2.1 Statische calibratie van het systeem met een pipet met een tipdiameter van 
1 v- 
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In de onderste grafiek in figuur 4.2.1 is het verschil tussen de aangeboden druk en de 
gemeten druk uitgezet tegen de aangeboden druk. Een maximale afwijking van 
ongeveer 5 mmHg wordt gemeten over een bereik van O tot 120 mmHg. 
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Statische druk-weerstandrelatie. 
Voor een 1 p-pipet is de druk-weerstandrelatie bepaald, vergelijkbaar met de curve 
uit figuur 3.2.4. Door verdraaiing van de offset-knop kan het membraan verplaatst 
worden en daarmee ook de interface tussen de zoutoplossingen in de pipettip. Door 
verplaatsing van het membraan zal ook de druk in het systeem veranderen. Door het 
membraan naar beneden te verplaatsen zal er een onderdruk in de pipet ontstaan, 
waardoor de pipettip zich volzuigt met Qsiologisch zout met een hogere electrische 
weerstand dan de 0.5M NaC1-oplossing die zich in de pipet bevindt. In figuur 4.2.2 is 
te zien dat als de druk in de pipettip lager is dan de druk in de drukkamer de weer- 
stand daardoor toeneemt tot ongeveer 7 MLR voor de gebruikte pipet. Bij nog grotere 
drukverschillen zal de interface zich nog verder verplaatsen, maar de weerstand zal 
nauwelijks veranderen omdat 95% van de electrische weerstand binnen 75 tipdiame- 
ters van het uiteinde ligt. 
Als de druk in de pipettip hoger is dan de druk in de drukkamer zal er zoutoplossing 
uit de pipettip stromen. De interface zal zich dan naar buiten bewegen waardoor de 
NaCl-concentratie toeneemt en de pipetweerstand af. In de figuur 4.2.2 is te zien dat 
een plateau zoals dat in figuur 3.2.4 zichtbaar is bij positieve drukverschillen niet snel 
wordt bereikt. Dit is te wijten aan diffusie-verschijnselen in de tip. 

I 
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Figuur 4.2.2 Druk-weerstandrelatie voor een pipet met een tipdiameter van 1 pm. 
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De meetresultaten van de drukmetingen die gedaan zijn tijdens confined compression 
zijn verzameld in appendix D. E r  kan onderscheid gemaakt worden tussen metingen 
die gedaan zijn met grote pipetten (tipdiameter 10-50 pm) en kleine pipetten 
(tipdiameter orde 1 pm). 

Bij de grote pipetten is in een tweetal experimenten een drukverloop gevonden dat 
aan de verwachtingen voldeed (zie pagina D3 en D4). De figuur van pagina D3 is 
hieronder als figuur 4.2.3 afgebeeld. Bij het aanbrengen van een belasting van 100 
gram (wat overeenkomt met een hydrostatische druk van 75 mmHg in de opstelling) 
wordt e e ~ ,  druk gemeten die schommelt rond de 80 mmHg. Het $niher!mp is met de 
mengseltheorie te verklaren. Onder invloed van de belasting zal vloeistof via het filter 
wegstromen. Door dit uitstromen van de vloeistof zal de vloeistofdruk afnemen tot 
een waarde van O mmHg op het moment dat de opgelegde belasting volledig gedragen 
wordt door de vaste stof. Aanbrengen van 100 gram extra doet de vloeistofdruk weer 
stijgen, waarna de druk weer daalt als gevolg van uitstromen van vloeistof. 
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Figuur 4.2.3 likperiment met een grote pipet (tipdiarneter van 48 pn). 

Bij kleine pipetten is het niet gelukt om een betrouwbare drukmeting in spierweefsel 
tijdens confined compression te doen. 
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0 4.2.2 Confined compression. 

De confined compression experimenten zijn verzameld in appendix E. 
De experimenten verschillen onderling wat betreft de aangebrachte belasting, de 
methode waarmee het gebruikte spierweefsel is ingevroren, en de manier waarop de 
zoutconcentratie in de proefstukhouder geregeld is. 

De belasting. 
De eerste drie experimenten zijn gedaan met een voorlast van 3 gram en een 
consolidatklast van 9 gram. Daarna zijn de experimenten uitgevoerd met een voorlast 
van 20 gram en een consolidatielast van 50 gram. 
De vriesmethode. 
De eerste 6 experimenten zijn gedaan met hetzelfde spiermateriaal als de experimen- 
ten met drukmeting. Dit langzaam ingevroren materiaal vertoont de vriesartefacten 
zoals in foto 1 van figuur 4.1.3 aangegeven. De volgende 4 experimenten zijn gedaan 
met snel ingevroren spiermateriaal (met isopentaan). De kwaliteit van dit spiermateri- 
aal is te zien op foto 2 van figuur 4.1.3. De eerste 2 van laatstgenoemde 4 experimen- 
ten zijn uitgevoerd met maximaal gecontraheerd spierweefsel (zie foto 3 van figuur 
4.1.3). De laatste 2 experimenten tenslotte zijn uitgevoerd met spiermateriaal dat 
voldoende lang bestorven is om vrij van contractie te zijn (zie foto 4 van figuur 4.1.3). 
Zoutconcentratie. 
De eerste 2 experimenten zijn uitgevoerd zonder dat iets gedaan is om de zoutcon- 
centratie op peil te houden. De omgeving van de proefstukjes is op deze manier 
steeds zouter geworden en de proefstukjes zijn langzaam uitgedroogd in de loop van 
het experiment. In de volgende 3 experimenten is fysiologisch zout bijgedruppeld. In 
de laatste 5 experimenten is de proefstukhouder gedruppeld èn is er een serre om de 
proefstukhouder gebouwd. 

Bij de experimenten waarbij niet gedruppeld is, wordt na ongeveer 10 uur Consolidatie 
een plateau voor de proefstukhoogte bereikt, waarna het proefstukje niet verder 
ingedrukt wordt. Bij de experimenten waar wel gedruppeld wordt, wordt geen plateau 
voor de proefstukhoogte bereikt en lijkt de consolidatie eenparig door te blijven gaan. 
In figuur 4.2.4 op de volgende pagina is van beide gevallen een consolidatie-curve te 
zien. Met behulp van de in de onderste figuur aangegeven grootheden, kunnen de 
verschillende consolidatie-curven met elkaar vergeleken worden. 

Verklaring - van in figuur gebruikte symbolen. 
hi is de indrukking van het proefstukje (mm) na de eerste 14 uur van de consolidatie. 
h, is de afstand (mm) waarover het proefstukje opzwelt in 5 uur tijd nadat de 
belasting is weggenomen. 
De onderbroken raaklijn in de figuur laat zien volgens welke lijn het proefstukje 
eenparig door lijkt te consolideren. Met v wordt de snelheid (mmhur) bedoeld 
waarmee het proefstukje doorconsolideert in de laatste 8 uur van de consolidatiefase. 
A is de afstand tussen de proefstukhoogte bij begin van de consolidatie tot het 
snijpunt van de onderbroken raaklijn en de vertikale lijn die het tijdstip van het begin 
van consolidatie aangeeft. Zo wordt een maat voor de indrukking van het proefstukje 
verkregen waarin gecorrigeerd is voor het effect van het eenparig doordalen. 
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Figuur 4.2.4 Boven: Consolidatie-curve voor een niet-gedruppeld proefstukje. De 
le-fase ontbreekt. 
Onder: Consolidatie-curve voor een proefstukje waarbij 
De gebruikte gmabolen worden in de tekst verklaart. 

contro- 

wel gedruppeld is. 
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Voor de experimenten uit appendix E zijn uit de consolidatie-curven de volgende 

Pagina v (mm/uur) hi (mm) hz (mm) 

E3 0.0010 

E4 0.0012 0.46 0.06 

hzhi (%I 

13% 

E5 

E6 

0.0087 0.60 0.09 15% 

0.0162 8.62 , 0.Q8 , 13% 

Voor een eerste schatting voor de permeabiliteit wordt de volgende formule gebruikt: 
T 2  

E7 

E8 

E9 

E10 

El l  

E12 

t is de tijd die nodig is tot de consolidatie-curve samenvalt met de getrokken raaklijn 
waarlangs het proefstukje eenparig lijkt door te consolideren. Dit ongeveer 10 uur, 
dus 36000 seconden, voor de laatste 6 experimenten. 
Er is voor gekozen om de permeabiliteit alleen voor deze laatste 6 experimenten te 
bepalen, omdat de proefstukhoogte in deze experimenten in dezelfde ordegrootte ligt. 
AIS L de hoogte van het proefstukje is bij het begin van de consolidatie dan wordt de 
relatieve indrukking E gedefinieerd als E = A L .  
De compressie-modulus H wordt gedefinieerd als H = F/AE met (F/A) de aange- 
brachte druk. 

0.0125 0.44 0.08 18% 

0.0125 0.39 0.07 18% 

0.0075 0.36 0.11 30% 

0.0111 0.46 0.06 13% 

0.0166 0.46 0.04 9% 

0.0212 0.54 0.03 6% 

I 

E8 

E9 

3ermee zijn de hier onder getabelleerde waarden voor de permeabiliteit K berekend 

.18 1.36 .132 3.77 .lo4 1.36*10-15 

.27 1.24 .218 2.28 *IO4 1.87*10-15 

I .  

E10 

El 1 

E7 I .22 I 1.52 I .145 I 3.43~10~ I 1.87*10-15 

.32 1.3 .246 2.02-io4 2.32 

.27 1.21 .223 2.23 404 1.82.10-*5 

E12 .35 1.13 .310 1.60 *lo4 2.21 40-15 
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0 4.3 Discussie. 

0 4.3.1 Drukmeting. 

De drukmetingen zijn gedaan met proefstukjes die gemaakt zijn uit spierweefsel dat in 
de vriezer diepgevroren is. Door deze methode van vriezen beschadigt het spierweefsel. 
Doordat het vriesproces langzaam verloopt, hebben ijskristallen de tijd om te groeien en 
daarmee celstructuren kapot te maken. Op de histologische coupe, foto 1 van figuur 4.1.3 
is te zien dat hierdoor grote ruimten (ca. 20 pm) ontstaan tussen de vaste celstructuren. 
Intacte cellen zijn zichtbaar aan de rechterzijde van de foto. Deze intacte cellen liggen 
langs een stuk bindweefsel (de witte structuur op de foto, die aan de rechterzijde over 
de volle hoogte van de foto loopt). Een verklaring hiervoor kan zijn dat de 
warmtegeleiding (lees: koudegeleiding) door het dichtere bindweefsel beter is dan de 
warmtegeleiding over de spiervezels. Met deze histologische coupe wordt duidelijker in 
wat voor een omgeving de pipettip zich bevindt tijdens de metingen. 

Onder invloed van de belasting wordt het weefsel ingedrukt en weefselvloeistof gaat 
stromen ten gevolge van de drukgradiënt die door de opgelegde belasting is ontstaan. 
Voor een goede werking van het IPM microdruk meetsysteem is het vereist dat vloeistof 
vrij in en uit de pipettip kan stromen. A l s  de tip verstopt raakt, wordt niet meer aan deze 
eis voldaan. 

De statische calibratie van het microdruk meetsysteem (figuur 4.2.1) laat zien dat het 
systeem de aangeboden drukken registreert met een meetruis van k 5 mmHg. Deze 
meetruis is in de drukmetingen tijdens confined compression (Appendix D) duidelijk 
aanwezig. Het meten van een trend in de drukregistratie (zoals het dalen van de druk 
van 80 mmHg naar O mmHg)  is ondanks deze ruis wel mogelijk. 

Bij de drukmetingen met grote pipettipdiameters is bij 2 experimenten (D3 en D4) een 
drukverloop gevonden, dat overeenkomt met wat op basis van de mengseltheorie 
verwacht wordt. Bij aanbrengen van 100 gram op het gewichtschaaltje stijgt de 
geregistreerde druk van O mmHg naar een waarde rond de theoretische druk van 75 
mmHg. In beide experimenten daalt de druk in ongeveer 40 minuten tot O m H g .  
Na 1 uur wordt de drukmeting bij experiment D4 instabiel. De gemeten druk verandert 
met waarden die de meetruis sterk overschrijden. Iets dergelijks gebeurt bij de meeste 
experimenten (D5D9). Een mogelijke verklaring voor dit instabiel worden van de 
drukmeting is dat de pipettip door het weefsel verstopt raakt. Bij kleine tipdiameters is 
de kans op verstopt raken van de tip groter dan bij grote tipdiameters. Een andere 
verklaring voor het instabiel worden van de drukmeting kan zijn de aanwezigheid van 
een luchtbelletje in het vloeistofcircuit, of erger in de pipettip. Doordat in de opstelling 
voor drukmeting tijdens confined compression de pipettip naar boven gericht is, zal een 
opstijgend luchtbelletje de tip gemakkelijk kunnen verstoppen. Voor dit probleem is een 
opstelling met de tip naar beneden gericht beter. Doordat zich in het hydraulisch circuit 
van het IPM microdruk meetsysteem een aantal koppelingen bevinden is de introduktie 
van luchtbellen, door aanzuiging, op deze plaatsen een probleem. 
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Tijdens experiment D6 zijn een aantal handelingen verricht om het effect daarvan op de 
drukregistratie te bekijken. Het wegnemen van de 100 gram belasting geeft een daling 
van de gemeten druk van ongeveer 75 mmHg. De absolute waarde van de drukregistratie 
is echter onbetrouwbaar. Na de belasting weer aangebracht te hebben, wordt de 
brugbalans opgedraaid. Daarmee wordt het scheidingsvlak tussen de weefselvloeistof en 
de 0.5M NaCl-oplossing van het meetsysteem verder de pipettip ingetrokken. De 
gemeten drukwaarde mag hierdoor niet veranderen. Vervolgens wordt met spuit 1 (zie 
figuur in appendix B) een druk achterop de pipet aangebracht met de bedoeling deze 
door te spuiten. De druk wordt via het overloopspuitje weer van het systeem afgehaald, 
het systeem wordt opnieiiw gendd, met de motor power offset-knop wordt het 
scheidingsvlak tussen de beide oplossingen de pipettip ingetrokken en de belasting wordt 
weer aangebracht. De gemeten druk is niet betrouwbaar. Na afloop van het experiment 
is de pipettip onder een lichtmicroscoop bekeken. door vorming van alg in de 
zoutoplossing was de pipettip verstopt. 

In experiment D10 is met een kleinere belasting gemeten met de verwachting dat de 
pipettip minder snel verstopt raakt. Bij deze drukmeting is de meetruis in dezelfde 
ordegrootte als de te meten druk. De langzaam stijgende druk beantwoordt niet aan de 
venvach ting . 
Resumerend kan gesteld worden dat bij de druheting tijdens confined compression het 
verstopt raken van de pipettip een groot probleem is. 

5 4.3.2 Confined compression. 

De invloed die het druppelen van het proefstukje heeft op de consolidatie-curve is 
duidelijk bij vergelijking van figuur E3 en E4 met de andere consolidatie-curven E5-El2. 
Bij eerstgenoemde experimenten wordt een eindhoogte van het proefstukje bereikt na 
k 10 uur. Bij de experimenten waarbij wel gedruppeld is, gebeurt dit niet, maar lijkt de 
consolidatie eenparig door te gaan. De proefstukjes waarbij niet gedruppeld wordt, 
drogen uit in de loop van het experiment. Het plateau wordt bij de niet-gedruppelde 
proefstukjes bereikt doordat weefselvloeistof verdampt. De zoutconcentratie in het 
proefstukje is hierdoor sterk toegenomen en daarom wijkt het weefsel sterk af van het 
weefsel in de in vivo situatie. Om vergelijking met de in vivo situatie mogelijk te maken, 
moet de zoutconcentratie in en om het proefstukje gehandhaafd worden op een niveau 
zoals dat in vivo heerst. In vivo is de zoutconcentratie van het weefsel vocht 0.154M 
NaC1. Door bijdruppelen van fysiologisch zout en door met een serre de verdamping 
zoveel mogelijk tegen te gaan, blijft de zoutconcentratie in de proefstukhouder op een 
niveau zoals dat in vivo heerst. 

Voor de gedruppelde proefstukjes worden consolidatie-curven (ES t/m E12) gemeten, 
waarbij geen plateau voor de proefstukhoogte bereikt in tegenstelling met wat de 
mengseltheorie voorspelt. De oorzaak van dit fenomeen kan gezocht worden in het feit 
dat spiervezels een lengte hebben van enkele mm’s tot tientallen em’s. Aangenomen mag 
worden dat de kans klein is dat in een proefstukje met een diameter van 8 111111 en een 
hoogte van 2 tot 4 mm intacte spiervezels aanwezig zijn. Wat waargenomen wordt kan 
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misschien verklaard worden als het langzaam leegdrukken van opengesneden spiervezels. 
Dit leegdrukken van spiervezels zou het eenparig doordalen van de proefstukhoogte 
kunnen verklaren. 

Om een maat te krijgen voor de grootte van dit effect is er voor gekozen een raaklijn 
aan de consolidatie-curve te trekken waarlangs het proefstukje lijkt door te consolideren. 
Met de helling van deze raaklijn wordt een daalsnelheid v gedefinieerd. 

Voor een eerste beschouwing van de fenomenen die optreden bij de consolidatie van 
spierweefsel zijn nog een amtd grootheden geintrsduceerd. In fig?iur 4.2.4 zijn deze 
grootheden aangegeven. De definitie van deze grootheden, zoals die op pagina 50 van 
dit verslag is gedaan, is niet netjes. Zo wordt bijvoorbeeld bij de grootheid hi, de 
indrukking van het proefstukje na de eerste 14 uur van de consolidatie, geen rekening 
gehouden met hoe lang de zettingsfase geduurd heeft. Ook wordt bij de bepaling van l+ 
geen rekening gehouden met de daalsnelheid van de proefstukhoogte op het moment dat 
de consolidatie-fase begint. Hierdoor kunnen geen nette cijfermatige uitspraken gedaan 
worden, maar moet volstaan worden met fenomenologische beschouwingen aan de hand 
van de verkregen getalswaarden. 

De laatste 4 experimenten (E9 t/m E12) zijn gedaan met proefstukjes uit spierweefsel 
dat met isopentaan ingevroren is. Deze proefstukjes zijn histologisch het best van 
kwaliteit en daarom het meest interessant. 
De proefstukjes van de experimenten E9 en E10 zijn gemaakt uit gecontraheerd 
spierweefsel dat 1 uur post mortem ingevroren is. De proefstukjes van de experimenten 
El l  en E12 zijn gemaakt uit spierweefsel op rustlengte dat 19 uur post mortem is 
ingevroren. De daalsnelheid van deze proefstukjes is beduidend groter dan de 
daalsnelheid van de proefstukjes uit de experimenten E9 en E10. Dit is te verklaren uit 
de veroudering die aan de proefstukjes die 19 uur post mortem ingevroren zijn een 
minder intacte structuur heeft gegeven dan de proefstukjes die 1 uur post mortem 
ingevroren zijn. Die veroudering zou ook het minder opzwellen na wegnemen van de 
belasting (uitgedrukt in het quotiënt (hz/hi)) van de 19 uur bestorven proefstukjes 
verklaren. 

Een eerste schatting voor de permeabiliteit K is gemaakt. In een poging het effect van 
het eenparig doorconsolideren te elimineren is de grootheid A geïntroduceerd. A is 
gedefinieerd als de indrukking van het proefstukje in 14 uur consolidatie, waarbij de 
fictieve indrukking van het eenparig doordalen niet is meegenomen (zie figuur 4.2.4). 
Een waarde voor de permeabiliteit van 2~lO-~’ m4/Ns is daar uit gevonden. 

Resumerend kan gesteld worden dat de consolidatie-curven afwijken van wat op basis 
van de mengseltheorie verwacht wordt. Het punt waarop de belasting volledig door de 
vaste stof structuren gedragen wordt, en dus een plateau voor de proefstukhoogte 
ontstaat, wordt niet bereikt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat onder invloed van 
de belasting de opengesneden spiervezels leeggedrukt worden. 
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0 4.4 Conclusies & aanbevelingen. 

0 4.4.1 Drukmeting. 

Conclusies. 

Het IPM drukmeetsysteem volgt opgelegde drukken in een drukvaatje dat gevuld is 
met een fysiologisch zoutoplossing. De met eer, kwikkolom opgelegde drukken 
worden gemeten met een maximale afwijking van 5 mmHg over een bereik van O t ~ t  
120 mmHg. 

Met grote tipdiameters (> 10 pm) zijn metingen gedaan in in vitro spierweefsel 
tijdens confined compression, die betrouwbare waarden voor de drukregistratie gaven. 
Na de histologische beschouwing lijkt dit te verklaren uit het feit dat er door vries- 
schade grote ruimten (orde 20 pm) gevuld met weefselvocht zijn ontstaan. Er kan 
daarom worden aangenomen dat er genoeg vrij water aanwezig is om met deze grote 
tipdiameters te meten. 

Het meten met kleinere tipdiameters (orde i pm) in in vitro spierweefsel tijdens 
confined compression is moeilijker. Er zijn met deze kleinere tipdiameters geen 
betrouwbare metingen gedaan. 
Een verklaring hiervoor is dat de pipettip naarmate hij kleiner is eerder de neiging 
heeft om te verstoppen. Dit probleem wordt bij de opstelling voor drukmeting tijdens 
confined compression nog eens extra in de hand gewerkt, doordat het spierweefsel 
tijdens het experiment beweegt ten opzichte van de op een vaste positie blijvende 
pipettip. 

Aanbevelingen. 

Om weefseldruk in in vitro spiermateriaal tijdens confined compression te kunnen 
meten zou een opstelling gebouwd moeten worden waarbij de pipettip met het 
spierweefsel mee beweegt. De kans op verstopping van de pipettip zou daarbij 
moeten verminderen. 

Een andere mogelijkheid om te testen of weefseldruk in spiermateriaal gemeten kan 
worden met kleine pipettipdiameters is door op een andere manier dan tijdens 
confined compression een goed gedefinieerde druk aan te brengen. 

Een mogelijkheid is direkt over te gaan op weefseldruk-metingen in vivo. Dit heeft 
echter als nadeel dat er geen controle is op de betrouwbaarheid van de gemeten 
drukwaarden. 
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0 4.42 Confined compression. 

Conclusies. 

De goede manier om spierweefsel in te vriezen is met isopentaan. E r  treedt duidelijk 
minder vriesschade op dan in de situatie waarbij de spier gewoon in de vriezer wordt 
gelegd bij -80°C. 

Qm de goed gedefinieerde proefstukvorm sok bij ontdooien van het proefstukje nog 
te behouden is het noodzakelijk dat er geen contrac~~ie~erschgnselen optreden bij het 
ontdooien. 

Een eerste schatting van de permeabiliteit van spierweefsel is 2 ~ l O - ~ ’  m4/Ns. 

Aanbevelingen. 

Een manier om te bewerkstelligen dat proefstukjes bij het ontdooien geen contractie- 
verschijnselen vertonen is de spier na het uitprepareren voldoende lang te laten 
besterven. Een nadeel hiervan is dat hoe langer gewacht wordt met invriezen, hoe 
groter de gevolgen van de veroudering van het weefsel zijn. Er  moet gezocht worden 
naar een mogelijkheid om het spierweefsel contractievrij te krijgen zonder dat het 
weefsel ernstig veroudert. 

Tijdens een langdurig experiment als een confined compression-test zal het weefsel 
als gevolg van veroudering steeds minder lijken op het weefsel i m  de in vivo situatie. 
Voor het bepalen van permeabiliteitswaarden zijn er mogelijkheden om dit met 
minder lamgdurige proeven te doen. Gedacht moet worden aan experimenten waarbij 
onder hoge druk (bijvoorbeeld 2 atmosfeer) vloeistof door een dunne plak spierweef- 
sel geperst wordt. 
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ling en vanzelfsprekend iedereen die ik nog vergeten ben en natuurlijk niet had 
mogen vergeten. 

60 



APPENDIX A: Handleidinp voor het meten met het IPM svsteem. 

In deze appendix volgt een copie van de gebruikershandleiding voor het IPM systeem 
model 4B. Voor gebruik van model 4A, zoals hier gebruikt is, is de handleiding ook 
geschikt. 
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OPER '4 TING PF>,INCIPLES _- ---- - 
The meascrement of hydraulic pressure in microscopic blood vessels  can  

be divided into two methods, passive and active. 

a micropipette inserted into a vessel serves  as the pressure probe. 

in both of these techniques, 

Pass ive  systems detect pressure by coupling ultra low compliance, mini- 

aturized transducers to the pipette. 

in conjunction with the micropipettes with 15p bore as  a lower limit, 

this dimension, the combination of the hydraulic resistance of the micropipette, 

and tlie compliance of the transducer, fluid, and hydraulic connections, yields 

response times of the order of minutes for tip diameters of 5p and one hour for 

lp. 

tems requires cannulae with 15p lumen or smaller, a second type of system is 

required: the active system. 

These have been employed successfully 

Below 

As  a consequence, when the measurement of pressure in biological sys- 

Active systems prevent f luid movement ac ross  the pipette tip by generating 

a counter pressure via  a servo feedback system, thus allowing for high frequency 

recordings. 

null-balance, feedback technique which has proven superior to all others in the 

measurement of hydraulic pressure in blood microvessels,  renal  tubules and 

terminal lympl-iatics. % However, the successful operation of the system is  cru- 

cially dependent upon a thorough understanding of the principles on which the 

resistance null-balance feedback method i s  based. 

RESISTANCE NULL BALANCE FEEDBACK 

The most successful of these systems has been the resistance, 

The underlying principle bears close resemblance to the operation of the 

In this instrument the unknown weight is placed on laboratory sca le  balance. 

one side, which produces a deviation from the horizontal, An e r r o r  detector 

This equipment not intended for use on human beings. 



(the human operator) measures the magnitude 2nd di;-ection ol  ;.!:e deviation from 

the original equilibrium point, and places known weights on the other side, u t i 1  

the error ,  (deviation from original equilibrium point) is minimized. 

known weight i s  then represented by the sum of the added weights. 

The un- 

The resistance null-balance feedback system for measurement of pressure, 

although physically quite different, operates on the same principles, but instead 

of balancing weights, there is a balancing of pressures. Consider a micropi- 

pette, shown diagrammatically in Figure 1, filled with 2 Molar NaCi solution 

I '  

Figure  1 

at atmospheric pressure. When the tip i s  inserted into a fluid (plasma) with 

a smaller NaCl molarity thawof the fluid in the pipette, the interface between 

the 2M NaCl solution and plasma moves, (plasma pressures greater than atmos- 

pheric displace the interface inwards), and since the electr ical  resistance of 

plasma is  greater  than that of 2M NaCl, the electrical  resistance of the pipette 

will increase in direct proportion to  the amount of axial  penetration of the plasma. 

The resistance measurement cam be made between any part in the 2M NaCl 

solution and any  part of the physiological structure because the main contribu- 

tion to the e lec tr ica l  resist:.nce in the 2M nTaCl-microtip-plasrna system is pro- 

vided by  the microscopic e1ectric:al connection made b y  the conducting fluid in 
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the pipette tip (insulated from the surrounding by  the glass envelope), 

The null-balancing feedback system is  made to generate a pressure that 
I 

keeps the interface betwee7 plasma and 2M NaCl at a stationary position. 

s e  quently, the generated pressure is  equivalent to the unknown pressure. 

Con- 

Since 

the degree of penetration of the interface into the pipette is measured by  the 

electr ical  resistance of the tip, the position of the interface is detected by an 

electr ical  resistance measurement, and pressure is generated in such a fashion 

that the electr ical  resistance of the tip is maintained constant, at the value of . 
_. 

atmospheric pr es  sure. 

The interface is  a liquid-liquid junction, and consequently there will be 

some non-pressure dependant resistance changes that ar ise  from interdiffu- 

sion. This phenomenor- r e s d t s  in  pressure transients whose net effect is to 

renew the solutions at the interface. These transients a r e  of small  amplitude 

and do not affect the accuracy of the readings, a s  shown by the fact that pres- 

sure recordings from stationary fluids at  constant pressure a r e  constant €or 

Deriods UD to one hour. 

SYSTEh4 CONFIGURATION 

The resistance of the pipette is  measured in an AC bridge, used in con- 

junction with a negative capacitance amplifier that cancels most  of the capa- 

citive impedance associated with the pipette and its e lectr ical  connections. 

/I" Initially, the micropipette fi l led with 2M NaCl is  placed in the bridge electri -  
I 

ca l ly  and its tip is submerged in a normal saline bath (at atmospheric pressure). 

2" Pressure  is applied to the fluid in the pipette until minimal resistance is regis- 
/ 

tered, a s  indicated b y  the "probe resistance" panel edgemeter. (This corre-  

sponds to locating the plasma/KaCI interface a t  the tip of the micropipette). 

'2 A set  UP procedure is then followed to place the interface a t  a position, inside > 
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Gie tip, such that the total electrical  resistance is somewhat higher than mini- 

mum. This has the effect of allowing the system to measure sub-atmospheric 

pressures and to position the interface at the optional location. The corre-  

sponding resistance is measured and retained by  the bridge circuit. 

Insertion of the micropipette into a biological structure at a pressure dif- 

ferent from atmospheric produces a change in the resistance of the tip, re la-  - 
tive to the retained value of the in-vitro set  up pïocechre. 

tween the two resistances drives a pressure generator which causes the 

The difference Oe- 

interface to move ir- the direction that minimizes the t'ifference. A pressure 

transducer in the hydraulic circuit measures the pressure required to main- 

tain t h e  resistance of the micropipette at the value previously retained b y  the 

bridge e 

Careful hydraulic-electrical design yields millisecond response and allows 

the faithful reproduction of physiologically important events such as cardiac 

pulse pressure waveforms. 

If thc resistance of the pipette were to momentarily change due to a change of 

resistance in f3ie fluid in which i t  is immersed, the system would generate a 

pressure transient that moves the interface to a new position such that the tip 

resistance i s  again the same as that previously retained by the bridge setting. 

At the new position, however, the pressure in -. the pipette and in the €luid a re  

again in balance, and identical; otherwise the interface would move. 
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C H E C K O U T  P R O C E D U R E  

The system consists of three units: the main processing amplifier asseni- 

bly, the negative capacitance head, and the linear motor that converts voltage 

to pressure. 

cessing amplifier to the negative capacitance head, (Note: do not connect the 

linear motor until the checkout procecure is completed). 

1. 

The checkout procedure i s  begun by connecting the main pro- 

Set the head I "  Capacitative Balance" control fully counter clockwise (CCW). 

2. Switch the head to "TEST" position. &, 
3. Turn the "GAIN" control fully CCW. It 

other-,Sse indicated in tlie final setup procedure. 

4, Turn 'lPWE:" switch on. 

5. Adjust  the "ERIDGE BALANCE" control until the "BRIDGE EAL METER" 

a g t e e s  \vitli the "PROBE RESISTANCE" reading. 

6. Turn tiie "CAP BAL" control clockwise (CW) until the s y s t e m  breaks into 

high frequency oscillation as indicated by  oscilloscope t race  "Bir. 

Back O F F  (turn CCU') the "CAP BAL" approximately two turns, and repeat 7. 

step 5. The "OFFSET" control should now be varied until the "MOTOR 

POSITION" nieter reads zero (i. e., center scale). 

8. Turn PWR off. 

9. Attach main processing amplifier unit "MOTOR OUTPUT" to the linear 

motor, making sure that 

the black jack, in order to maintain correct  p o l a r i 9  (system Wil: not 0.r- 

ate otherwise). 

- 
10. Fill the plastic dome of the linear motor with mineral oil. The dome must 

be filled at all times, and caution must be takeli that Z M  NaCl solution does 

not enter  this portion of the hydraulic circuit (Figure 2) (otheru6se the low 

- 
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resistance of the sal t  solution shunts the p-pipette resistance and the sys- 

tem does not operate). 

NEGATIVE 

TRANSDUCER 

PHYSIOLOGIC SALINE Figure 2 
-_ 

11. Use the three-way valve (#2 ,  Fig. 2) to connect the linear motor to the 

p-pipette, v ia  a leogth of tubing not to exceed 12" and to a syringe filled 

w i t h  2Ivi NaCl. (Note : A range of O. 5 to 2. O molar NaCl may be utilized. 

The choice for a given application is dictated by the followhg conflicting 

conditions. The system piessure sensitivity is directly proportional to 

the pipette NaC1 molarity. Contrarily, the degree of physiological inva- 

siveness is inversely  proportional to molarity. As an approximate guide, 

for high taper p-?ipettes in the 10 to 4 micron range, ctilize O. 5M NaCl. 

For 4 to 2 micron pipettes, use i. O molar NaCl. 

of l ess  than 2p tip diameter). 

Use a 3-may valve (#1, Fig. 2 )  to connect the mineral oil  in the dome to 

Use 2M NaC1 for pipettes 

92, 
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a reservoir  filled with mineral oil, and a P23Db Statham pressure trans- 

. -  
ducer (or equivalent). These hydraulic connections should be made with 

e 

1 6  gauge thick-wall Teflon tubing. 

13. When these hydraulic connections a r e  completed, the valve (#i) to the reser- 

voir and pressure transducer should be open 3 ways. The other valve (#2) 

s h o ~ l d  be cpen between p-pipette holder and O. 5 to 2M NaC1 filled syringe.  

(See diagram below). 

0.5 -2 rn N&L 

MINERAL OIL 

NEGATIVE 
CAPACITANCE 
AMP HEAD 

P23 Db 
~ ~ A N S D ~ ~ ~ R  - OIL 

Cc - PI2ETTE PHYSIOLOGIC SALINE 

14. At this point, the p-pipette holder and the tubing that connects it to the 

dome should be filled with the selected NaC1 solution b y  drawing fluid with 

tlie syringe. Next, insert the previously filled p-pipette (whose large end 

has been broken off  so that no air bubbles will  be  in p-pipette) into the holder 

and secure b y  tightening the end. 

are introduced in this step, sirice a i r  bubbles can cause circuit  to opeahr 

Caution should be taken that no air bubbles 

lower the frequency response of the system. 
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15. Set the gain control fully CCW and turn the unit ON. Insert the p-pipette 

tip into a normal saline bath (or test chamber) grounded to the neg. cap. 

head ground. 

prior to oscillation, by going into oscillation, as indicated by the oscillo- 

scope, t race  "B" off two turns. 

system zero, and t.he P23Db pressure transducer readout should be zerocd, 

At this point, adjust the capacitive balance to a point 2 turns 

The pressure observed at this time is a 

46. Apply pressure with a syringe and adjust balance control on the front panel 

until t'PRO13E EESISTANCE" shows a minimum value. 

the syringe and observe the "PROBE RESISTANCE" pointer swing toward 

Draw back with 

- 7 

a higher value. This phenomenon occcrs  because the relat ively  high re -  

sistivity physiological saline is drawn into the needle tip and increases 

its' e lectr ical  resistance. 

rninirnizc "PROBE RESISTANCE" by pushing, i. e. , apply positive pres - 
sure, on the syringe. If this relationship between "PROBE RESISïAXCE" 

pointer position and applied syringe pressure does not prevail, the p-pi- 

pette is plugged, o r  there is a bubble in the p-pipette,. o r  it is shorted, . 

It i s  also sometimes possible that the pipette capacity has changed such 

that a null is not obtainable in which case Step 15 should be repeated, 

Upon successfully returning the system to minim- "PROBE RESISTANCE" 

Retuïr,  the system to electr ical  balance, i. e., 

. 

47. 

b y  actuating the syringe as above, adjust the bridge balance control until 

the "BRIDGE BALANCE METER" shows a value just greater than the 

minimum probe resistance meter reading. Close the 3-way bafves, first 

shutting off the NaC1-syringe, valve fF2, and then the o i l  reservoir, valve 

#1. (See diagrazn below). 

A10 



P - PIPETTE f PHYSIOLOGIC SALINE 

system "GAIN" can now be increased, and if the system is pro The per l y  bal- 

anced 2nd connected, the pressure trapsducer output should now decrease 

b y  1 to 2 cm H O bringing the instrument to overal l  pressure zero. 

to increase the gain until the pressure transducer output oscil lates s iGAiXï í  

Continue - 2 

reaches maximum -clockwise position. If a "GAIN" setting can be  reached 

that shcws high frequency oscillation of the P23Db pressure recording, then 

move "GAI"' back, CCW, to a point just before oscillation. if this overal l  

sys tem oscil lation (not to be confused with Neg. Cap. Head oscillation as in- 

dicated by oscilloscope "BI1 trace)  is not attained, leave "GAIN" control a t  

maximum CW position. 

The system is now ready for in-vivo operation. If  "cep" Steps, 13  through 17 

have  been performed with the pipette tip immersed in the physiological saline 

(Ringers solution, etc. ) bathing the tissue containing the vesse l  of interest, 

the v e s s e l  should be cannulated after Step i7 without removing the tip from 

18. 

the physiological saline bath. Similarly, where the pipette is  removed from 
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a vessel,  cat i3 sho7.ii.l be taken not to withdraw the pipette tip from the saline 

bath. If af ter  repeated cannulations the pipette becomes plugged, i t  is quite 

often possible to c lear  it by repeating the syringe "pumping" action described 

in Steps i 6  through 1 7 ,  after f irst  turning "GAIN" full CCW. Also, before 

removing the pipette from the bathing saline, always open the null balance 

feedback loop by  turning "GAIN" fully CCW. E, following camdatisn, the 

pressure readout osci l lates  o r  is lightly damped, reduce "GAIN" just enough 

to stop this phenomenon. 

TROUBLE SHOOTING 

If the system does not operate after carrying out the checkout procedure, re -  

peat Steps 5 - 1 7 .  If results a r e  st i l l  not attained, repeat Steps i through ?, and com- 

pare  oscil loscope waveforms with those of Fig. 3. If  they a r e  identical, the intra- 

e lectr iczl  system is functioning and the problem lies in the hydraulic/extra-electrical 

system. Possible extra-system conditions deleterious to proper operatior1 are: 

1. 

2. 

3 .  

4. 

5. 

Shorted pipette - check pipette electrical  environment. 

Air in the hydraulic system, especially pipette shank o r  holder, 

Ungrounded or  iniproperly grounded system. When utilizing test chamber, 

the saline solution is connected to Neg. Cap. Amp. ground with a clip lead 

to the lower chamber leur lock fitting which is in electr ical  contact with the 

fluid inside the chamber. For  in-vivo operation, ground may be attained 

with a skin electrode. . 

Pipette is  broken, plugged, etc. ,  - -  replace. 

Excess i ve  e lec tr ica l  "contamination" signal pick-up (viz. , 60 Hz power line 

harmonics, etc. ). Ground intravital microscope o r  provide metal ground 

plane experimental set-up. 

THE END. 
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a 

Figure 3 .  Oscilloscope Waveforms. 
1 a, b) 
than "Bridge Balance Setting"; 2 a, b) 
"Bridge Ealance Meter'' equal to "Probe 
Resistance'' reading; 3 a, b) "Probe Reais- 
tance" Iess thail "Bridge Balance" value. 

Probe, (pipPtte) resistance greater 
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MICROPRESSTJRE 4 B  PARTS LIST 

RESIST0 RS : 

= 22K 

= 22K 

= 150K 

= 150K 

R5 = 2.2K 

= 3.9K R6 
= 30K 

= 30K 

= 11K 

R l O =  11K 

R l l  = 11K 

Rlz = 47JL 

R13 = 15K 

R14 = 15K 

R15 = 30K 

R16 = 15K 

R1 

R2 

R3 

R4 

R7 

R9 

R2 6 = 30K 

R2 7 = 30K 

= 10K 

' R51 = 10K 

R52 = 4.7K 

I R53 = 4*7K 
R28 

R2 9 = 10K R54 = 1K 

= 1K 
R5 5 

R30 = 180K 

= 0 .5n-  2w 

= 47K 

R5 6 
R31 = 10K 

R32 R5 7 

R5 9 

= IK 

= 1OOK R58 IO-%- ZW R33 

= 4 .7n  R3* = 30K 

R35 = 30K 

R3 6 

R60 = 4 7 / t  

= 30K R61 = 47K 

= 5K R62 '%= 10K 

= 100 R63 ,i 10K 

R3 7 

R3 8 

R39 'Y l°K CAPACITORS: 
= 10K 

R4 0 - 

= 10K 

= 10K 

= 1 0 A  

= 1oJL 

R4 1 

R42 R17 = 17K 

R18 = 30K 

R19 = 10K 

R s O =  30K R45 = 15K 

RZ1 = 30K R46 = 10K 

RZ2 = 30K R47 = 10K 

= 52K 
R48 . RZ3 = 4 7 n  

= l o o n  

R43 

R44 

= 10K 
R 4 9  

= 5K 
R50 RZ5 = 30K 

c1 = 0.47 

c2 
= 0.47 

= 0.05 

= 0.05 

cg  

1 c4 
I 
i 1 C 5  = 0.05 

C6  = 0.05 

C 7  = 0.03 

= 0.005 
c g  

3 = o - o 1  

I c l o =  o.o1 

= .22 

= 22 

c l l  

c12 

C13 = 22 

C14 = 2.2  

= 0.047 
'15 

' 16 = 500 pf 

= O. 05 pf 
17 

AMPLIFIERS : 

A 3 17 = p 7 4 1  

A18 = 8038 

SWITCHES: 

M1 3 3 = 1/4CD4016A 

1 

TRANSISTORS: 

T = MGE 1190 

T2 = MCE 1100 

1 

DI0 DES: 

D = 1N14 

D = 1N4731 

1 , 2  

3 9 4  
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APPENDIX B: Meetmotocol voor confined cornmession experimenten met 
drukmeting. 

In deze appendix staat het meetprotocol zoals dat voor de experimentele opstelling 
voor confined compression met drukmeting gehanteerd is. 
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MEETPROTOCOL 

- 1. Het vullen van een pipet. 

Vul een pipet met zoutoplossing (0.5M NaCI). Doe dit met een 1-ml spuit waarop een 
canule is bevestigd. Spuit de canule goed door zodat er geen luchtbelletjes meer in 
zitten. Schuif dan de canule, na de buitenkant met zoutoplossing af gespoten te 
hebben, de pipet in. Het uiteinde van de canule moet klem komen te zitten in de 
pipettip. Als je nu spuit, zal de pipettip zich vullen, doordat de zoutoplossing via het 
filament dat in de pipetwand zit, de tip ingeleid wordt. Als de pipettip en ongeveer 2 
mm van de pipetschacht gevuld is, controleer je de tipregio op zichtbare hchtbel!etjes. 
Deze belletjes kleven dan vaak aan het uiteinde van de canule en door de canule iets 
langs de pipetschacht naar boven te trekken, kun je zo’n belletje tot boven het 
vloeistofoppervlak halen. Als er geen zichtbare luchtbellen meer in de tipregio zitten 
kan de gehele schacht gevuld worden. Dit doe je door al spuitende de canule naar 
buiten te trekken. Als dit geleidelijk gebeurt, kunnen luchtbelletjes vaak voorkomen 
worden. Lukt dit niet dan moeten de ingesloten luchtbelletjes door bewegingen van de 
canule verwijderd worden. 
Bewaar de spuit met de canule in een zoutoplossing, zodat het uiteinde van de canule 
niet verstopt kan gaan zitten door de vorming van zoutkristallen. 
Bewaar de gevulde pipet tot gebruik in de gigettencarroussel, waarbij de tipregio in 
de zoutoplossing steekt. Na een aantal dagen kan door de vorming van alg de pipettip 
verstopt raken. 

- 2. 

Haal de pipet uit de carroussel. Controleer de schacht op luchtbelletjes. Verwijder die 
indien aanwezig. 
Controleer dan het vloeistofcircuit op ingesloten luchtbellen door met een spuit druk 
op het systeem te zetten en te kijken of er vloeistof beweging is. Zorg vervolgens dat 
de pipethouder gevuld is met zoutoplossing uit het systeem. Dit kan door met spuit 1 
door te spuiten of door de pipethouder te verbinden met het overloopspuitje. (zie 
figuur). 

Test de pipet in het drukvaatie. 
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Schuif de gevulde pipet de pipethouder van het drukvaatje in. Hierbij kun je enige 
weerstand voelen omdat zich direct achter de schroefdop een rubberen afsluitringetje 
bevindt. Doe dit terwijl de pipethouder in verbinding staat met het overloopspuitje 
zodat de pipethouder langzaam druppelt. Draai dan de schroefdop aan en spuit de 
pipet af met gedestilleerd water. De pipethouder kan nu op het drukvaatje geschroefd 
worden. Het drukvaatje is voor ongeveer een derde gevuld met fysiologisch zout. Het 
niveau van het fysiologisch zout moet minstens tot net boven het aardcontact komen. 
De punt van de pipet moet uiteraard in het fysiologisch zout steken. 
Vervolgens kan het aardcontact (zwarte kabeltje uit CAP ADJUST-kastje) aan het 
drukvaatje geschroefd worden. Het rode kabeltje uit het CAP ADJUST-kastje dient 
op het pinnetje van de pipethouder geschoven te worden. Een en ander wordt in de 
figuur duidelijk gemaakt. 
Dan is alles zover gereed en kan de POWER-knop van de MPS-module aangezet 
worden. Controleer wel van tevoren of de GAIN-knop dichtstaat, oftewel volledig 
tegen de klok in gedraaid is. Schakel het CAP ADJUST-kastje in de TEST-stand. In 
plaats van de pipet wordt dan een weerstand van 5 Ml2 aan de MPS-module 
geschakeld. Verdraai de rode CAP ADJUST-knop volledig tegen de klok in. PROBE 
RESISTANCE zal nu 5 M a  aangeven. Zet BRIDGE BALANCE hiermee gelijk. 
Verdraai de rode CAP ADJUST-knop met de klok mee totdat het systeem hoog 
frequent gaat oscilleren. Dit wordt duidelijk zichtbaar op SCOPE TRACE B. Als dit 
is gelukt werkt het systeem zonder pipet naar wens, anders moet gecontroleerd 
worden of het CAP ADJUST-kastje wel goed op de MPS-module is aangesloten of is 
het CAP ADJUST-kastje defect. 
Draai de rode CAP ADJUST-knop weer volledig tegen de klok in en schakel het 
CAP ADJUST-kastje in de OPERATE-stand. Zorg ervoor dat de kraantjes in de 
stand staan waarbij de drukopnemer via de motor in verbinding staat met de pipet. 
Stel de brugweerstand gelijk aan de pipetweerstand door BRIDGE BALANCE te 
verdraaien. Verdraai de rode CAP ADJUST-knop met de klok mee totdat SCOPE 
TRACE B oscillatie te zien geeft. Draai dan de knop twee slagen terug. Zet MOTOR 
POWER OFFSET op nul. De druk die nu geregistreerd wordt met de brugversterker, 
die het signaal van de drukopnemer weergeeft is de systeem nuldruk, de display- 
waarde moet dan ook op nul gezet worden met de TARRA-knop. 
Breng nu door bewegen van het membraan druk aan (MOTOR POWER OFFSET- 
knop met de klok mee). Als de pipet goed werkt, zal een minimale waarde van de 
PROBE RESISTANCE te zien zijn. Zuig met het membraan (MOTOR POWER 
OFFSET-knop tegen de klok in) en zie dat de PROBE RESISTANCE naar een 
hogere waarde klimt. Dit komt omdat de relatief hoge weerstand van fysiologisch zout 
in de pipettip gezogen wordt, waardoor zijn electrische weerstand stijgt. Breng de 
MOTOR POWER OFFSET op een waarde waarbij de PROBE RESISTANCE 
tussen de minimale en maximale waarde komt te liggen. Reageert de pipet niet goed 
dan is deze verstopt of zit er een luchtbel in. 
Verdraai de BRIDGE BALANCE zo dat deze een net iets grotere waarde heeft dan 
de minimale PROBE RESISTANCE. Hiermee trek je de interface tussen 0.5 M NaCl 
en het fysiologisch zout iets de pipettip in. 
Zet de kraantjes in een positie waarbij het overloopspuitje en spuit 1 afgesloten zijn. 
AIS het systeem goed is ingeregeld kan de GAIN opgedraaid worden. 
Nul het systeem door de MOTOR POWER OFFSET-knop naar de nulstand te 
verdraaien en de display van de brugversterker op nul te zetten. 
Met de GAIN open kun je op de brugversterker zien welke druk geregistreerd wordt. 
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Als deze waarde niet overeenkomt met de ingestelde druk kan dit vaak verholpen 
worden door de BRIDGE BALANCE iets bij te stellen. Hiermee kun je het werkpunt 
van de pipet optimalizeren. Breng zo op het drukvaatje een aantal drukken aan en 
regel bij totdat de geregistreerde druk steeds overeenkomt met de aangebrachte druk. 
Als het systeem zo goed ingeregeld is moet de BRIDGE BALANCE onberoerd 
gelaten worden en kan de GAIN terug gedraaid worden. 

- 3. Omtarten experiment. 

De ingeregelde pipet kan nu gebruikt worden in de meetopsteiiing. De pipethouder 
met drukvaatje kan nu van het systeem geschroefd worden en de pipethouder die bij 
de meetopstelling hoort kan daarvoor in de plaats aangeschroefd worden. Met het 
overloopspuitje kan de pipethouder gevuld worden met 0.5 M NaCl. De pipet kan nu 
uit het drukvaatje gehaald worden. Aan de pipet moet een rubber ringetje en een 
hulpstukje bevestigd worden. Dan kan de pipet in de pipethouder gebracht worden en 
de conische schroefdop aangebracht worden. Bij deze handeling is voorzichtigheid 
geboden opdat de pipettip niet afbreekt. De pipethouder moet nu aan de 'confined 
compression'-opstelling bevestigd worden. Met twee schroeven zet je de pipethouder 
vast aan de schijf die met de micromanipulator omhoog gedraaid kan worden in de 
groefstukhouder. Bevestig het rode kabeltje van het CAP ADJUST-kastje aan het 
pinnetje van de pipethouder en het zwarte aardingskabeltje aan een schroef van de 
'confined compression'-opstelling. Draai nu met de micromanipulator de pipethouder 
omhoog totdat de conus vastklemt bovenin de proefstukhouder. 
Zorg ervoor dat de stempel van de consolidatie-opstelling niet op de pipettip kan 
komen, omdat deze dan onherroepelijk breekt. 

0 Meten met ASYSTANT. 

Dit deel beschrijft hoe je stap voor stap met ASYSTANT een meting kunt doen op 
de manier waarop ik het gedaan heb. Het is alleen een recept voor één specifieke 
meting en geeft geen enkel inzicht in de mogelijkheden van ASYSTANT. Daarvoor 
wordt verwezen naar de handleiding van ASYSTANT. Over het inbrengen van het 
proefstukje gaat deel 5. 

-Vanuit de D-disk opstarten met 'a'. 
-Op 'Welcome to Asystant'-pagina: <enter>. 
-Bij 'Main Menu Options' kies je 'Acquire'. 
-Bij 'Data Acquisition Menu' kies je 'Data Logger'. 
-Bij Data Logger kies je <Fl>. 
-Bij 'Number of Stages' kies je '1'. 
-'Stage 1 trigger' neem je 'N'. 

Je gebruikt geen triggering. 
-Voor 'Stage 1 rate' neem je '0.05'. 

Dit is de sample frequentie. 
-Als 'Final trigger' neem je 'T'. 

Hiermee bepaal je de duur van het experiment. 
-Voor 'Wait time' neem je bv 14400 sec. oftewel 4 uur. 
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-Bij 'Select Channels/Alarms': 'Continue'. 
-Bij 'Data Logger Channels': '2'. 
-Bij 'First Channel' kies je 'O'. 
-'Stg#l' kies je '1'. 
-Bij 'Second Channel' kies je '1'. 
-'Stg#2' kies je 'O'. 
-'Digital Input': 'N. 
-'Printer On': 'N'. 
-'File Output': 'Y. 
-'File Name': 'PPDDMMJT. 
- < esc>. 
-< est>. 
-'Data Logger': <F2>. 
-'Data File Comments': (Ruimte voor opmerkingen). 
-< esc>. 
-Druk op een knop om de meting te starten. 
-Tussentijds beëindigen doe je met <Fl>.  

(kanaal O = LVDT , kanaal 1 = druktransducer). 

- 5. Aanbrengen proefstukie. 

Draai om te beginnen de GAIN van de MPS-module dicht. A l s  de pipettip namelijk 
dadelijk aan vrije lucht blootgesteld wordt, is het zeer waarschijnlijk dat de pipet lucht 
aan gaat zuigen, waardoor hij onbruikbaar wordt voor de rest van het experiment. 
Draai vervolgens met de micromanipulator de pipet iets naar beneden, zodat de 
pipettip verzonken ligt in de proefstukhouder. 
Als dat gebeurd is, is het tijd om het proefstukje in de proefstukhouder te leggen. 
Echter alvorens dit te doen, meet je met een schuifmaat de hoogte van het 
proefstukje. Dit doe je door wat vloeibare stikstof in een plastic bakje te gieten en 
daar het proefstukje vanuit het metalen bewaarpotje in te doen. Als de hoogte 
gemeten is, kan het proefstukje vanuit de vloeibare stikstof in de proefstukhouder 
gelegd worden. Nog in bevroren toestand moet dan de bij de hoogte van het 
proefstukje behorende voltage die de LVDT aangeeft genoteerd worden. Is b.v. de bij 
een proefstukje van 4.3 mm hoogte de waarde die de LVDT aangeeft 400 mV, dan 
kan met de omrekeningsfactor behorende bij de gebruikte LVDT, zijnde 1 V = 1.384 
mm, bij iedere voltage de proefstukhoogte op dat moment berekend worden. 
Binnen een minuut of twee zal het proefstukje ontdooid zijn en kan het proefstukje 
bedekt worden met fysiologisch zout, dat je met een spuit aanbrengt. 
Dan kan de stempel op het proefstukje gezet worden en de preload van 50 gram aan 
de balansarm gehangen worden. 
Nu kan de pipet weer omhoog gedraaid worden. Doe dit langzaam met de 
micromanipulator, zodat gelijk de diepte waarop de pipet komt te zitten bepaald kan 
worden. Doordat de pipet in vrije lucht is, meet je een verhoogde weerstand. Dit kun 
je op de MPS-module bij PROBE RESISTANCE aflezen. Deze had namelijk aan het 
eind van de instelling een zelfde waarde als BRIDGE BALANCE. Op het moment 
dat de pipettip in het weefsel komt daalt de PROBE RESISTANCE weer naar de 
oorspronkelijke waarde. Zodra je dit waarneemt stop je met draaien aan de 
micromanipulator en schrijf je de waarde die de micromanipulator op dat moment 
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aangeeft op. Daarna draai je door tot de conus van de pipethouder klem zit in de 
conus van de proefstukhouder. Ook nu schrijf je weer de waarde van de waarde die 
de micromanipulator aangeeft op. Het verschil van beide waarden is de diepte van de 
pipet in het weefsel. 
De drukmeting kan nu beginnen: De GAIN kan opgedraaid worden. 
Noteer de tijd waarop je dit doet zodat je later in je grafiek aan kunt tekenen vanaf 
wanneer er zinnige waarden voor de druk verschijnen. Bij de preload van 50 gram kun 
je een drukwaarde op het display van de brugversterker van 40 mmHg verwachten. Na 
een kwartier kan een extra gewicht van 100 gram opgezet worden. De druk die je dan 
vemackt ligt bssen de 8Q en 120 mmHg. As alles een beetje vlot verlopen is, heb je 
nu nog ongeveer 3 uur voor de eigenlijke consolidatie met drukmeting. 

- 6. Tussentijdse controle van de meting. 

Er zijn een aantal mogelijkheden om tijdens de meting te controleren of alles nog 
ingeregeld staat . 
a. Veranderen van de brugweerstand. 
Laat je b.v. de brugweerstand toenemen, dan zal het systeem hierop reageren met een 
stuursignaal naar de pomp die de interface verder in de pipet zal trekken. 
Terugdraaien van de brugweerstand maar de oude positie herstelt de oorspronkelijke 
situatie. Zit de pipet b.v. verstopt dan lukt dit niet. 
b. Het systeem laten genereren. 
Dit doe je door de CAP ADJUST knop rechtsom of met de klok mee te verdraaien 
en weer terug. Dit zal een piek in het druksignaal geven. Als de pipet verstopt zit, 
lukt dit niet. 
c. 
Zo druk je de interface naar buiten, waardoor de pipetweerstand afneemt wat leidt 
tot een pompactie die de interface weer de pipet in zal trekken om zo het evenwicht 
tussen PROBE RESISTANCE en BRIDGE BALANCE te herstellen. 

De pipet met spuit 1 onder druk brengen. 

- 7. Beëindigen van het emeriment. 

Het programma stopt met meten als de ingestelde meetperiode is verstreken. Via 
FILE 1/0 in het Main Menu kun je de asystant files van de meting omzetten in DIF- 
files. Via de bewerking TRANS binnen LOTUS kun je van deze DIF-files weer 
LOTUS-files maken om de meetresultaten uit te plotten. 
Nadat de meting gestopt is, kan de GAIN van de MPS-module uitgedraaid worden. 
De pipethouder wordt omlaag gedraaid met de micromanipulator, vervolgens wordt 
de pipethouder van het MPS-systeem en de consolidatie opstelling geschroefd. De 
pipet wordt uit de houder gehaald en onder de microscoop geïnspecteerd op 
luchtbellen en verstoppingen. Gebruik voor een volgende proef een nieuwe pipet. 
Het proefstukje wordt in de formaline bewaard om het later eventueel nog te 
bekijken. 
Het filter kan nu uit de opstelling geschroefd worden en tot de volgende proef 
bewaard worden in gedestilleerd water om de poriën open te houden. 
De proefstukhouder en de pipethouder moeten grondig schoongemaakt worden met 
gedestilleerd water. Wattestaafjes zijn handig voor de moeilijk bereikbare delen van 
de proefstuklaouder. 
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APPENDIX C: Ontwemtekeninpen. 

In deze appendix zijn de ontwerptekeningen afgedrukt die gebruikt zijn bij de 
aanpassing van de oorspronkelijke confined compression-opstelling om te komen tot 
een opstelling waarbij confined compression gecombineerd kan worden met micro- 
dnikmeting. 
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APPENDIX D Meetresultaten drukmeting. 

D6 

D7 

De drukmetingen zijn gedaan met het langzaam ingevroren spiermateriaal. Foto 1 van 
figuur 4.1.3 laat de bijbehorende coupe zien. De witte delen op de foto tussen de 
cellen door zijn met weefselvocht gevulde holten, die ontstaan zijn door vriesartefac- 
ten. De ordegrootte van de diameter van deze ruimtes is 20 pm. 
In tabel D1 staat aangegeven welke buitentipdiameter gebruikt is en wat de vezelosi- 
entatie in het proefstukje is. Loodrecht betekent dat de vezels loodrecht op de 
symmetrie-as van het proefstukje liggen. Parallel betekent dat de vezels parallel aan 
de symmetrie-as van het proefstukje liggen. 

Loodrecht 14 pm 

Loodrecht 1 Pm 

11 Pagina I Vezeloriëntatie I Pipettipdiameter 11 

- 
D8 Parallel 1 Pm 

D9 Parallel 1 Pm 

D10 Parallel 1 Pm 

11 D3 I Loodrecht I48wm II 

I I ll I Loodrecht I î î p m  II D4 

I I I8Pm II I Loodrecht II D5 

Tabel DI Experiment gegevens. 

De figuren zijn opgebouwd uit 2 gedeelten. Het bovenste gedeelte laat de verplaatsing 
van de stempel en dus de bovenzijde van het proefstukje zien als functie van de tijd. 
Het onderste gedeelte laat het tegelijkertijd geregistreerde druksignaal zien. 

Bij de fimren: 
Ad pagina D3: Deze meting is gedaan met een pipet met inwendige tipdiameter 

van 48 pm. De op het schaaltje aangebrachte belasting is 100 
gram. Dit komt overeen met een druk op het proefstukje van 10 
kPa, ofwel 75 mmHg. De tijd waarin de druk afneemt tot onge- 
veer O mmHg is 40 minuten. A l s  een extra gewicht van 100 gram 
wordt aangebracht neemt de druk wederom toe met 75 mmHg en 
is de druk na 40 minuten gedaald tot O mmHg. 
Bij dit experiment daalt de druk onder invloed van een belasting 
van 100 gram in 40 minuten van 75 mmHg naar O mmHg. Daar- 
na wordt de drukregistratie instabiel. 
Bij aanbrengen van de belasting stijgt de druk langzaam. De 
drukregistratie is onbetrouwbaar. 

Ad pagina D4: 

Ad pagina D5: 
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Ad pagina D6: Tijdens de meting zijn zoals in de figuur aangegeven, allerlei 
handelingen verricht die de drukregistratie beïnvloeden. Zo wordt 
het effect van de verschillende handelingen op de drukregistratie 
bekeken. 
In belaste toestand reageert de lp-pipet niet goed op verdraaiing 
van de brugbalans. In de onbelaste toestand gebeurt dit wel. 
Het druksignaal verloopt zeer grillig. Na ruim een uur reageert 
de pipet op cyclisch belasten met een cyclisch verlopende druk. 
De lp-pipet reageert bij aanbrengen van de belasting met een 
toename in druk. De druk blijft op een niveau van 80 mmHg 
hangen, 40 mmHg hoger dan je op basis van de aangebrachte 
belasting van 50 gram zou verwachten. Na wegnemen van de 
belasting daalt de druk met 40 mmHg. De verplaatsing van het 
stempel laat mooi het weer opzwellen van het proefstukje zien, 
nadat de belasting is weggenomen. 
Onder invloed van een kleine belasting van 10.56 gram, over- 
eenkomend met 8 mmHg neemt de druk langzaam toe. Dit duidt 
op een onbetrouwbare drukregistratie. 

Ad pagina D7: 

Ad pagina D8: 

Ad pagina D9: 

Ad pagina D10: 
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APPENDIX E Meetresultaten confined compression. 

De confined compression-metingen die zijn uitgevoerd staan met bijzonderheden 
vermeld in tabel El. Gevarieerd is de belasting, de vriesmethode en de manier waarop 
de zoutconcentratie in de proefstukhouder wordt geregeld. 
De vezeloriëntatie is bij alle proefstukjes loodrecht op de symmetrie-as 
proefstukje. 

Pagina Belasting (gram) 

E3 319 
1 I 

Vriezer Niet Nee 

Vriezer Niet Nee 

Vriezer 1 per min Nee 

van het 

Tabel EI Experiment gegevens. 

In de laatste 4 experimenten (figuren E9 t/m E12) zijn spikes te zien in de eerste fase 
van het experiment en voor figuur Ell  ook in de laatste fase van het experiment. 
Deze zijn het gevolg van trillingen van loopbandexperimenten die in een naburig 
laboratorium plaatsvonden ten tijde van het experiment. 

De figuren zijn opgebouwd uit 2 gedeelten. Het bovenste deel laat de verplaatsing van 
de stempel en dus de bovenzijde van het proefstukje zien als functie van de tijd. Het 
onderste deel laat van de eerste 15 minuten van de werkelijke consolidatie de 
verplaatsing tegen de wortel van de tijd zien. De analytische oplossing van Holmes 
(1984) voorspelt een rechtlijnig verband, zie ook 6 2.2.3. 

Bii de fiwren: 
Ad pagina E3: Opmerkelijk is dat na ongeveer 10 uur werkelijke consolidatie 

een plateau wordt bereikt. In de experimenten waarbij gedrup- 
peld wordt, gebeurt dit namelijk niet meer. De controle-fase 
ontbreekt. De meetfrequentie in fase 2 is te laag genomen om 
een goede grafiek te maken voor de verplaatsing als functie van 
de wortel van de tijd. 

El 



Ad pagina E4: 

Ad pagina E5: 

Ad pagina E6: 

Ad pagina E7: 

Ad pagina E8: 
Ad pagina E9: 

Ad pagina E10: 

Ad pagina Ell: 

Ad pagina E12 

Na ongeveer 12 uur is een plateau bereikt. In fase 4 van het 
experiment, de controle-fase, zwelt het proefstukje in 5 uur 
slechts 0.05 mm, terwijl de indrukking 0.5 mm was. 
Na 5 uur bleek de balansarm te drijven op de bolle meniscus die 
door het druppelen op de proefstukhouder was ontstaan. De 
bolle meniscus is opgeheven door de oppervlakte-spanning aan 
de rand van de proefstukhoudes te doorbreken. Dit veroorzaakt 
de plotseling versnelde consolidatie die in de figuur te zien is. In 
de 5 uur na ontlasten zwelt het proefstukje 0.09 mm, terwijl de 
indrukking 0.6 mm was. 
5 uur nadat de belasting weggenomen is, is het proefstukje 0.08 
mm gezwollen, bij een indrukking van 0.63 mm. De belasting is 
in dit experiment groter dan bij de voorgaande. 
Het proefstukje zwelt in 5 uur 0.08 mm bij een indrukking van 
0.43 mm. In vergelijking met voorgaande experimenten wordt 
vanaf nu gewerkt met proefstukjes van 2 mm dik in plaats van 4 
mm dik. In de laatste 8 uur consolidatie is de snelheid waarmee 
de proefstukhoogte daalt constant 0.0125 mmhur. In de vorige 2 
experimenten met 2x zo dikke proefstukjes, was die snelheid van 
dezelfde orde grootte. 
De vergelijking met pagina E7 is frappant. 
Vanaf dit experiment worden snel ingevroren proefstukjes ge- 
bruikt. Opmerkelijk bij dit proefstukje is dat het in 5 uur maar 
liefst 0.11 mm opzwelt bij een indrukking van 0.38 mm. De 
daalsnelheid in de laatste 8 uren van consolidatie is 0.0075 
mmhur. 
Terwijl de condities dezelfde zijn als bij het vorige experiment 
zwelt dit proefstukje een stuk minder op dan het vorige, namelijk 
0.06 mm bij een indrukking van 0.46 mm. De daalsnelheid is 
0.011 mmhur. De indrukking direkt na het aanbrengen van de 
belasting lijkt wel heel erg op die van het vorige experiment, 
zoals de verplaatsing tegen wortel tijd curven laten zien. 
In 5 uur zwelt het proefstukje slechts 0.04 mm bij een indrukking 
van 0.46 mm. De daalsnelheid is 0.016 mmhur. Dat is beduidend 
sneller dan in vorige experimenten. 
Het proefstukje zwelt 0.03 mm bij een indrukking van 0.54 mm. 
De daalsnelheid is 0.021 mmhur. 
In de onderste figuur zijn duidelijk de spikes in het signaal te 
zien die veroorzaakt zijn door een loopbandexperiment in een 
naburig lab. 
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