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Neuromusculaire gevolgen van epimusculaire myofasciale 

krachttransmissie 

Ter vergroting van het begrip over de neurale aansturing van  lichaamsbewegingen  is 

gedetailleerde  kennis  over  de  anatomische  en mechanische  eigenschappen  van  het 

bewegingsapparaat nodig. Wetenschappelijk onderzoek naar het bewegingsapparaat 

richt  zich meestal  op  enkele  spiervezels  en  individuele  spieren.  Echter,  door  intra‐, 

inter‐ en extramusculair bindweefsel zijn spiervezels en spieren onderling met elkaar 

verbonden.  Dit  impliceert  dat  enkele  spiervezels  of  individuele  spieren  zich  anders 

gedragen wanneer  deze  afzonderlijk worden  onderzocht.  In  deze  studie worden  de 

neuromusculaire  gevolgen  van  de  krachttransmissie  tussen  spieren,  genaamd 

epimusculaire myofasciale  krachttransmissie  (EMK), onderzocht. De experimenten  in 

dit proefschrift zijn ontworpen de effecten van EMK te bestuderen voor de kuitspieren 

(m.  triceps  surae)  van  de  rat  onder  fysiologische  condities.  Dat  wil  zeggen,  de 

spierlengtes en relatieve spier posities die ook in vivo kunnen optreden (hoofdstuk 2‐

4) en voor spier activatie en coördinatie de  triceps surae spieren die plaatsvinden  in 

vrij  bewegende  dieren  (hoofdstuk  5‐6).  Hiertoe  onderzochten  wij  peeskrachten 

(hoofdstuk  2‐4),  spiervervormingen  en  relatieve  spierposities  (hoofdstuk  5‐6)  en 

spieractivatiepatronen  (hoofdstuk  6).  De  belangrijkste  kenmerken  van  de 

hoofdstukken in dit proefschrift zijn gemarkeerd in onderstaande figuur, die ook in de 

inleiding is beschreven (Fig. 7.1). 

Meeste  eerdere  in  situ  dierproeven  gericht  op  onderzoek  naar  de  effecten 

van  EMK,  hebben  spierlengtes  en  relatieve  posities  tussen  de  spieren  opgelegd  die 

verder reikten dan het fysiologische bereik. In hoofdstuk 2 was het doel het meten van 

isometrische krachten uitgeoefend op de pezen van het spiercomplex bestaande uit de 

laterale  gastrocnemius  en  plantaris  (LG+PL)  alsmede  de  soleus  (SO),  waarin  alleen 

spierlengtes  en  relatieve  posities  die  tijdens  normale  bewegingen  voorkomen  zijn 

opgelegd.  We  vonden  dat  de  actieve  en  passieve  SO  peeskrachten  substantieel 

beïnvloed werden door het proximaal verlengen van LG+PL, dat knie‐extensie nabootst 

(respectievelijk  10%  en  0.8%  van  de  maximale  actieve  SO  kracht).  Verder  werd 

gevonden dat de relatieve positie van SO de lengte‐kracht relatie van LG+PL aanzienlijk 

verandert,  wat  resulteert  in  niet‐unieke  waarden  voor  de  geschatte  passieve  rust 

lengte  en  optimale  lengte. Wij  hebben  geconcludeerd dat  ook  voor  spierlengtes  en 

relatieve posities die in vivo voorkomen de isometrische spierkracht niet alleen wordt 

bepaald door de lengte van het spier‐pees complex (SPC), maar ook door de relatieve 

positie  van  naburige  synergistische.  Hier  moet  rekening  mee  worden  gehouden 

wanneer passieve rustlengte en optimale lengte van skeletspieren bij mensen worden 

geschat voor intacte compartimenten. 
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Figuur  7.1.  Overzicht  van  de  gemeten  neuromusculoskeletale  parameters  en  experimentele 
condities. Linker paneel: schema van de achterpoot van de rat met de spieren, soleus,  laterale 
gastrocnemius, mediale  gastrocnemius  en  plantaris  en  het  skelet  rondom  de  enkel  en  knie. 
Afferente  en  efferente  paden  tussen  het  ruggenmerg  en  de  spieren  zijn  weergegeven.  De 
gemeten parameters spieractivatie (A%), pees kracht (Fi), spierbuiklengte veranderingen (lSO, lLG), 
relatieve  spier  positie  (RP)  en  achterpoot  kinematica  ( ANKLE,  KNEE)  zijn  aangegeven  (grijze 
cirkels).  Rechterpaneel:  uitkomstmaten  van  epimusculaire  krachttransmissie  gemeten  in  situ 
werden vergeleken met die gemeten in een intact compartiment tijdens voortbeweging op een 
vlakke  ondergrond  en  een  helling.  Effecten  van  epimusculaire myofasciale  krachttransmissie 
werden geëvalueerd voor normale en veranderde intermusculaire connectiviteit. 

Bindweefseladaptaties  na  een  spierblessure  of  een  chirurgische  ingreep 

kunnen  de  stijfheid  en  de  configuratie  van  de  verbindingen  tussen  aangrenzende 

spieren  veranderen.  Het  doel  van  Hoofdstuk  3  en  4  was  te  onderzoeken  hoe  de 

mechanische  interacties  tussen  spieren wijzigen  als  gevolg  van  veranderingen  in  de 

intermusculaire  verbindingen.  We  hebben  een  diermodel  getest  waarin  de 

eigenschappen van de epimusculaire verbindingen verandert waren. Dit  laatste werd 

gedaan  door  het  tussen  de  spieren  implanteren  van  een  chirurgisch  gaas  waarin 

weefsel  kan  groeien  of  een  sheet  wat  bedoelt  is  verklevingen  tussen  weefsels  te 

voorkomen.  Vervolgens,  hebben  we  in  een  in  situ  experiment  de  mechanische 

interactie  tussen  de  kuitspieren  gekwantificeerd,  en  vergeleken  met  een  controle 

groep.  De  omvang  van mechanische  interactie was  1 week  na  de  gaas  implantatie 

verdubbeld  vergeleken met  een  onaangetast  compartiment,  en meer  dan  vier  keer 

hoger  2  weken  na  de  ingreep.  Deze  effecten  werden  alleen  voor  maximaal 

geactiveerde  spieren  gevonden, maar  niet  voor  passieve  spiercondities.  Bovendien 
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resulteerde het  implanteren van een anti‐adhesie sheet niet  in een vermindering van 

de mechanische interactie tussen spieren. De doelstellingen van hoofdstuk 4 waren (i) 

het afleiden van een niet‐lineaire functie van epimusculaire myofasciale stijfheid en (ii) 

het  vaststellen  van  veranderingen  in  deze  functie  als  reactie  op  een  toenamen  van 

myofasciale intermusculaire verbindingen zoals beschreven in hoofdstuk 3. Daarnaast 

hebben we de  individuele bijdragen  van  inter‐ en extramusculaire  krachttransmissie 

bepaald    door  het  één  voor  één  wegsnijden  van  deze  structuren.  De  niet‐lineaire 

functie  van  epimusculaire myofasciale  stijfheid  werd  vervolgens  in  een multi‐spier  

model  opgenomen.  Met  dit  model  kon  de  hoeveelheid  epimusculaire 

krachttransmissie  voor  experimentele  condities  met  een  normale  en  verhoogde 

intramusculaire  connectiviteit  goed  voorspeld  worden.  Deze  aanpak  maakt  het 

mogelijk  om  pees  krachten  te  voorspellen  in musculoskeletale modellen waarbij  de 

gebruikelijke  aanname  dat  spieren  mechanisch  onafhankelijk  zijn  wordt  betwist, 

bijvoorbeeld  bij  het  simuleren  van  het  effect  van  littekenweefsel  vorming  en  de 

voorspelling van de effecten van bepaalde chirurgische ingrepen. 

Het doel van hoofdstuk 5 was de activatiepatronen en het contractiele gedrag 

van de triceps surae spieren te onderzoeken, om te begrijpen hoe deze bijdragen aan 

de  relatieve  verplaatsing  tussen  de  mono‐articulaire  SO  en  bi‐articulaire  LG 

spierbuiken en hun distale pezen tijdens voorbeweging op een horizontale ondergrond 

en op een helling van een  rat. Wij vonden aanzienlijke  longitudinale en  transversale 

relatieve verplaatsingen  tussen SO en  LG, met een geschat maximaal verschil  in SPC 

lengteverandering van 2.1 mm tussen de distale pezen van 2.1 mm. Hieruit hebben we 

geconcludeerd  dat  dergelijke  relatieve  verplaatsingen  mogelijk  implicaties  hebben 

voor  krachttransmissie  via  intermusculaire  en  intertendinous  paden,  aangezien  de 

relatieve  verplaatsingen  vergelijkbaar  waren  met  die  toegepast  tijdens  de  in  situ 

experimenten van de voorgaande hoofdstukken. 

Tenslotte, het doel van hoofdstuk 6 was om veranderingen in de coördinatie 

van de triceps surae spiergroep gedurende voortbeweging met  toegenomen stijfheid 

van  intermusculaire bindweefsel  in de rat te onderzoeken. We hebben gevonden dat 

SO spieractiviteit daalde tot 62%, terwijl de activatie van LG en mediale gastrocnemius 

spieren  toenamen  tot  134%  en  125%,  respectievelijk,  wanneer  de  conditie  met 

normaal bindweefsel werd vergeleken met de conditie waarbij de spierconnectiviteit 

kunstmatig verhoogd was. Echter, het activatiepatroon tijdens een stap en de duur van 

activatie werden niet beïnvloed door deze  interventie. Aangezien de toename van de 

intermusculaire  connectiviteit de mono‐articulaire  SO  verandert  in  een bi‐articulaire 

spier, en gezien de waargenomen verschillen in spieractivatie post‐interventie, hebben 

we geconcludeerd dat het CNS de momenten die spieren in de gewrichten produceren 
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gebruikt  voor  optimalisatie  van  neuromusculaire  aansturing  controle.  Omdat 

veranderingen  in  spierlengte  vergelijkbaar  waren  na  de  manipulatie,  hebben  we 

geconcludeerd  dat  de  lengte  terugkoppeling  van  spierspoeltjes    in  SO  en  LG  niet 

beïnvloed  waren  door  de  toename  in  intermusculaire  connectiviteit.  Echter,  een 

ongelijke verdeling  tussen proximale en distale veranderingen  in  spierlengte kunnen 

niet worden uitgesloten. 

 


