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Trillingstesten van de lumbale wervelkolom:
ontwikkeling van een diagnostisch instrument 
voor de bepaling van segmentstijfheden

SAMENVATTING

Trillingstesten worden gebruikt om de structurele conditie van constructies zoals 
bruggen en vliegtuigen te onderzoeken. Deze zijn gebaseerd op de theorie dat schade 
aan een constructie leidt tot veranderingen in stijfheid, massa en energie dissipatie, 
die tot gevolg hebben dat de bewegingsrespons van de constructie verandert als deze 
in trilling wordt gebracht. Ook schade aan structuren in de wervelkolom, traumatisch 
of door degeneratie, leidt tot veranderingen in stijfheid, welke kunnen leiden tot 
wervelkolom deformiteiten en lage rugklachten. Echter, een specifieke oorzaak kan 
slechts bij een minderheid van de patiënten met rugproblemen worden vastgesteld. Dit 
is waarschijnlijk het gevolg van een gebrek aan geschikte diagnostische methodologie 
om aangedane structuren te identificeren. Aangezien trillingstesten niet-destructief 
zijn en slechts gebruik maken van lage krachten en kleine vervormingen om eventuele 
schade vast te stellen, wordt deze methode beschouwd als een veelbelovende 
meettechniek om de mechanica van de wervelkolom te onderzoeken. 

Het doel van het onderzoek in dit proefschrift is de geschiktheid van trillingstesten 
van de lumbale wervelkolom vast te stellen teneinde de stijfheid van wervelsegmenten 
te onderzoeken en te bestuderen of deze methodologie ontwikkeld kan worden tot 
een klinisch instrument voor het diagnosticeren en evalueren van de behandeling van 
wervelkolom afwijkingen, degeneratieve aandoeningen van de tussenwervelschijf en 
lage rugklachten.

De diagnose van lage rugklachten is typisch gebaseerd op lichamelijk onderzoek, 
eventueel uitgebreid met beeldvormende technieken. Echter, de behandeling van lage 
rugklachten is vaak gericht op de mechanische eigenschappen van het wervelgewricht, 
terwijl deze niet of niet nauwkeurig worden gemeten. In Hoofdstuk 2 werd 
onderzocht hoe groot de meetfout is, die gemaakt wordt door het gebruik van huidige, 
per-operatieve meetinstrumenten die alleen de belasting en vervorming van een 
enkel segment in beschouwing nemen. Met behulp van een stochastisch mechanisch 
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model werd het verschil onderzocht tussen segmentstijfheden die gevonden werden 
door een enkel segment te beschouwen, en de stijfheden die gevonden werden door 
alle segmenten binnen de lumbale wervelkolom in beschouwing te nemen. De 
resultaten toonden aan dat de stijfheden die gevonden worden door het testen van 
een enkel segment, sterk gecorreleerd zijn aan de werkelijke stijfheid, maar deze 
gemiddeld overschatten met 18%. Verder werd aangetoond dat de stijfheden binnen 
gedegenereerde wervelkolommen sterk variëren, wat kan leiden tot meetfouten tot 
400% en daardoor tot foutieve chirurgische beslissingen.

In Hoofdstuk 3 werden de mogelijkheden van trillingstesten voor het bepalen 
van segmentstijfheden onderzocht en bepaald of trillingstesten gevoelig zijn voor 
specifieke schade aan het bewegingssegment. Teneinde de modale eigenschappen van 
de wervelkolom te bestuderen, werden in vitro trillingstesten uitgevoerd op lumbale 
bewegingssegmenten van de geit waarvan het spierweefsel was verwijderd. Vervolgens 
werden structurele defecten gecreëerd door achtereenvolgends de ligamenten te 
verwijderen en een gat te maken in de anulus fibrosus. De resultaten laten zien dat 
het verwijderen van de ligamenten geen effect heeft op de eigenfrequenties, maar dat 
het maken van een gat in de anulus leidt tot het dalen van de eigenfrequentie voor 
torsie en dus torsiestijfheid. Deze studie heeft ook aangetoond dat een wervelsegment 
zich lineair gedraagt indien kleine deformaties worden toegepast. Dit betekent 
dat trillingstesten en modale analyse in principe toegepast kunnen worden op de 
wervelkolom.

In Hoofdstuk 4 werden trillingstesten uitgevoerd op humane bewegingssegmenten. 
Hoewel de structurele schade in Hoofdstuk 3 succesvol geïdentificeerd kon worden als 
een verlaging van torsiestijfheid, betekent dit niet dat trillingsanalyse ook toegepast 
kan worden op humane segmenten, waarbij de schade is ontstaan door fysiologische 
processen. De bewegingssegmenten werden getest op een vergelijkbare manier als de 
segmenten in Hoofdstuk 3 en de segmenten werden additioneel getest door middel 
van gouden standaard quasi-statische buig- en torsietesten. De resultaten van de 
trillingstesten laten duidelijke frequentie-pieken zien, wat aantoont dat trillingstesten 
ook toegepast kunnen worden in humane bewegingssegmenten. Verder resulteerde een 
tweevoudige verhoging van de belasting in een even grote verhoging van de respons, 
wat aantoont dat ook de humane segmenten lineair gedrag vertonen. Bovendien 
waren de eigenfrequenties significant gecorreleerd aan de statische stijfheden, wat een 
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belangrijke bevinding is, aangezien het empirisch aantoont dat eigenfrequenties een 
valide maat zijn voor stijfheid. Een tweede belangrijke implicatie van de correlatie 
is dat deze suggereert dat eigenfrequenties de potentie hebben onderscheid te maken 
tussen de verschillende graden van degeneratie zoals statische stijfheid kan. Het 
voordeel van het meten van eigenfrequenties is dat dit veel kleinere belastingen en 
vervormingen vergt en daardoor veiliger is voor het gebruik in patiënten.

Aangezien Hoofdstuk 3 en 4 lieten zien dat de aanwezigheid van schade aan het 
wervelgewricht kan worden aangetoond door middel van trillingstesten, was het 
volgende onderzoeksdoel het lokaliseren van de schade. Schade lokalisatie vergt 
analyse van de trilvorm en methoden voor het schatten van parameters (zoals stijfheid, 
massa) indien er geen nullijn informatie over mechanische eigenschappen voorhanden 
is. De schattingsmethode die gebruikt werd in deze dissertatie is model updating 
(letterlijk: model bijwerken). Voor model updating is een numeriek trillingsmodel 
nodig gebaseerd op materiaal eigenschappen en geometrische informatie van de 
werkelijke constructie. Het trillingsmodel dat hier gebruikt werd is beschreven in 
Appendix I. 

In Hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe model parameters van de lumbale wervelkolom 
kunnen worden verkregen door middel van kwantitatieve computertomografie. 
Daarna werd een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om te onderzoeken welke 
model parameters en welke nauwkeurigheid nodig zijn om met model updating 
succesvol segmentstijfheden te schatten. De analyse liet zien dat de trilvormen en 
eigenfrequenties het meest gevoelig zijn voor veranderingen in stijfheid, wervelmassa 
en wervelhoogte. Dit impliceert dat het huidige numerieke trillingsmodel geschikt 
is voor model updating indien de parameter waarden voor wervelhoogte en massa 
voldoende accuraat zijn.

In Hoofdstuk 6 wordt de model updating procedure beschreven. Teneinde 
wervelkolommen te verkrijgen met gezonde bewegingssegmenten en 
bewegingssegmenten met milde discusdegeneratie, werden lumbale wervelkolommen 
van zes Nederlandse melkgeiten geïnjecteerd met chondoitinase-ABC op willekeurige 
niveaus. 12 weken na de injecties werden de wervelkolommen geïsoleerd, opgedeeld 
in specimens met twee gezonde en 2 gedegenereerde segmenten en werden quasi-
statische stijfheidtesten verricht en trillingstesten. Wervelhoogten werden gemeten op 
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magnetische resonantie beelden en wervelmassa werd berekend op basis van de relatie 
die in het vorige hoofdstuk werd gevonden tussen wervelhoogte en wervelmassa. Deze 
subject-specifieke informatie werd gebruikt om de trillingsmodellen te parametriseren. 
Voor massatraagheid en locatie van het massamiddelpunt werden de gemiddelde 
waarden en standaard deviaties gebruikt die werden verkregen van zes vergelijkbare 
wervelkolommen in het vorige hoofdstuk. Helaas leidde model updating tot een 
suboptimale overeenkomst tussen de trillingsdata verkregen door middel van de 
experimentele testen en de numerieke testen, zoals werd vastgesteld door middel van 
het modale nauwkeurigheid criterium (MAC) en de residuele eigenfrequenties. Meest 
waarschijnlijk werd de lage correlatie veroorzaakt door onnauwkeurigheden in de 
geschatte wervelmassa. De segmenten met de laagste geschatte dynamische stijfheid 
correspondeerden in 50% van de gevallen met de segmenten met de laagste geschatte 
statische stijfheid, wat betekent dat het niet mogelijk was de gedegenereerde niveaus 
te identificeren met voldoende zekerheid. Hoewel deze resultaten teleurstellend 
zijn, wijzen ze er wel op dat de voorgestelde methodologie kan werken, mits betere 
waarden voor wervelmassa worden verkregen, waarvoor de in Hoofdstuk 5 beschreven 
methode perspectief biedt.

Concluderend, in dit proefschrift wordt de complexiteit van de wervelkolom 
teruggebracht tot een massa-veer systeem. Door middel van deze vereenvoudiging 
was het mogelijk aan te tonen dat trillingsanalyse toegepast kan worden op de 
lumbale wervelkolom en dat het een betrouwbare en valide methode is om informatie 
te verkrijgen over de aanwezigheid van specifieke schade aan het wervelgewricht, 
ook in natuurlijk gedegenereerde segmenten. Hoewel het niet mogelijk was om de 
locatie van de schade te bepalen, laat dit proefschrift wel zien wat een mogelijke 
aanpak is voor trillingstesten van de lumbale wervelkolom, en geeft het aan welke 
methodologische verbeteringen mogelijk zijn. Door middel van toekomstige 
onderzoeksinspanningen kunnen trillingstesten en modale analyse ontwikkeld 
worden tot een klinisch instrument voor de diagnose en evaluatie van behandeling van 
wervelkolom afwijkingen, degeneratieve discus aandoeningen en lage rugklachten.
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