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Samenvatting

Dit proefschrift betreft de niet-lineaire mechanica van vezelnetwerken met een focus

op het theoretische kader voor het modelleren van de elasticiteit van deze materialen.

Een significant gedeelte is toegewijd aan een uitgebreide discussie over de vergelijking

van onze voorspellingen met experimentele resultaten, mogelijk dankzij een productieve

samenwerking met de Weitz groep op Harvard, de Koenderink groep op AMOLF en het

Janmey laboratorium van UPenn.

Levende organisme zijn opgebouwd uit cellen, en deze cellen worden bij elkaar gehouden

door een matrix waardoor de cellen samen verscheidenen weefsels en organen kunnen

vormen. Deze weefsels en organen worden vaak onderworpen aan externe krachten en

spanning van verscheidenen fysiologische processen. Het is in deze context dat de niet-

lineaire mechanica vezelnetwerken een significante rol inneemt. Het over het algemeen

gezond functioneren van weefsels vereist mechanische en biochemische ondersteuning

geleverd door de onderliggende vezelnetwerken, namelijk het cytoskelet binnen de cellen

en de extracellulaire matrix dat de meeste cellen omringd. Deze complexe netwerken

zijn opgebouwd uit lange ketens van eiwitmoleculen, genaamd biopolymeren, en zijn de

hoofdfactor die de elasticiteit en de mechanische stabiliteit bepalen van zowel cellen als

weefsel. De interactie van cellen met de omringende matrix is een complexe wisselwerking

tussen biochemische en mechanische signalen veroorzaakt door fysiologische processen

zoals cel groei en proliferatie en het stromen van bloed door aderen. De mechanische

aspecten van zulke interacties veroorzaken verschillende type vervormingen van deze

netwerken. De manier waarop deze hierop reageren is niet goed begrepen. Wat bekent

is, is dat deze systemen unieke mechanische eigenschappen hebben die niet verklaard

kunnen worden door klassieke rubber elasticiteitstheorie. Het begrijpen van de netwerk

mechanica is daarom van speciaal belang in het ontwerpen van kunstmatig weefsel voor

regeneratieve geneeskunde , maar ook om meer inzicht te krijgen in de rol die deze

netwerken hebben in fibrose en bepaalde ziektes zoals kanker.

Op de schaal van individuele vezels zijn de biopolymeren semiflexibel, wat betekent dat

ze de natuurlijke neiging van microvezels om te buigen en zich op te vouwen in een zo

genaamde random coil structuur, als gevolg van thermische fluctuaties, kunnen weer-

staan. Behalve weerstand te bieden tegen buigen kunnen bepaalde type biopolymeren

ook rekkrachten tegengaan. Dit geldt met name voor collageen vezels, een hoofdcompo-

nent van de extracellulaire matrix die algemeen bekend staat als het eiwit dat verant-

woordelijk is voor de stevigheid van onze huid, alsmede van het behoud voor de sterkte

van het kraakbeen in onze gewrichten. Semiflexibele biopolymeren vormen netwerken
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door middel van een verbonden of vertakte structuur, wat leidt tot collectieve mecha-

nische eigenschappen. Bovendien speelt de netwerk structuur een belangrijke rol in de

globale mechanische stabiliteit. Dit resulteert in de lineaire en niet-lineaire mechanica

van vezelnetwerken.

De studie van de mechanica van vezelnetwerken is vaak gericht op het ophelderen van

de oorsprong van de unieke reactie van biopolymeernetwerken op verscheidenen ver-

vormingen. In de literatuur is een veel gebruikte aanpak het uitvoeren van reologie

experimenten op in vitro heropgebouwde biopolymeer gel. Typisch bestaat ongeveer

een tiende van het volume van deze gels uit netwerkmateriaal, dat uniform verdeeld

over het oplosmiddel. Het oplosmiddel bestaat voor het grootste deel uit water. De

gel wordt vervormd door middel van langzaam roterende oscillaties in een rheometer,

die het elastische respons meet in termen van de afschuifspanning en de afschuifmodu-

lus. De theoretische aanpak in dit proefschrift is genspireerd door deze experimentele

methodologie. Gemotiveerd door collageen netwerken beperken we onze studie tot ather-

mische netwerken met een lage connectiviteit opgebouwd uit semiflexibele vezels. De

vergelijking van onze theoretische voorspellingen met experimenten, gedaan door onze

partner onderzoeksgroepen, heeft ons in de gelegenheid gesteld om bepaalde specifieke

niet-lineaire aspecten van de netwerk mechanica op te helderen.

In hoofdstuk 2 leggen we het modelleer kader uit dat wordt gebruikt in dit proefschrift.

De vier onafhankelijke parameters zijn de netwerk architectuur, de buigstijfheid van de

vezels in het netwerk, de lokale connectiviteit en natuurlijk de toegepaste vervorming

van het netwerk. We onderzoeken de algemene eigenschappen van de lineaire en niet-

lineaire elasticiteit van deze netwerken. We hebben laten zien dat ondanks het duidelijke

structurele verschil tussen netwerken gebaseerd op een rooster en willekeurige netwerken

de algemene eigenschappen van het elasticiteitsrespons opvallend ongevoelig zijn voor

de netwerk architectuur en zelfs de dimensionaliteit, gegeven dat de connectiviteit van

de netwerken gelijk is. Het belangrijkste resultaat wijst op het bestaan van een enkele

functie die afhangt van de vezel stijfheid, de lokale connectiviteit en de toegepaste ver-

vorming.

In hoofdstuk 3 leggen we een simpel en algemeen theoretisch mechanisme uit dat niet

alleen de kwalitatieve oorsprong van de verstijving in collageen matrices verklaard, maar

ook de kwantitatieve beschrijving van de standaard exponentiele spanning-rekrelatie die

algemeen gebruikt als een model voor weefsel mechanica. Dit mechanisme laat zien hoe

de stijfheid van een netwerk wordt gecontroleerd door de toegepaste spanning, op een

manier die doet denken aan de relatie tussen de magnetisatie van een paramagnetisch

systeem en het externe magnetische veld. Ons model wijst op de belangrijke rol die nor-

maalspanningen hebben in het niet-lineaire afschuifrespons, dit is een direct gevolg van
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het volume behoudende karakter van een afschuifvervorming, zoals dit is waargenomen in

zowel onze simulaties als experimenten. Bovendien hebben we laten zien dat het model

gegeneraliseerd kan worden naar een model voor alle volume behoudende vervormingen,

dit suggereert dat het model toepasbaar is op experimenten uitgevoerd op geheel weefsel.

Niet alleen heldert ons model de oorsprong van collageen mechanica op, het creert ook

de mogelijkheid voor ontwerpprincipes voor synthetische vezelnetwerken om collageen

en andere extracellulaire matrices na te bootsen voor weefselengineering, ook verschaft

het een mechanisme voor het controleren van de mechanische eigenschappen van zulke

netwerken.

In hoofdstuk 4 onderzoeken we de elasticiteit van vezelnetwerken onderworpen aan een

afschuifvervormingen en bulkexpansie. We hebben laten zien dat de niet-lineaire mechan-

ica van deze netwerken begrepen kan worden in kwantitatieve termen van de vervorming

of het door rek gedreven kritische fenomeen geassocieerd met een lijn van tweede orde

faseovergangen wanneer het netwerk subisostatisch is, met andere woorden als de gemid-

delde connectiviteit het netwerk onder het punt is van marginale stabiliteit voorspelt

door Maxwell. In dit hoofdstuk samen met de belangrijkste conclusie van hoofdstuk 3

hebben we geleerd dat zowel de uitgeoefende spanning als de vervorming kan leiden tot

het niet-lineair verstijven van deze netwerken. Echter kan een subisostatisch netwerk

niet eindige spanning in stand houden, daarom is het bestuderen van de waargenomen

kritikaliteit als functie van rek de meest natuurlijke manier om deze netwerken te bestud-

eren. Ook al kan de introductie van buiging in de vezels het zachte regime stabiliseren,

zulke interacties onderdrukken slechts de kritikaliteit. Door zorgvuldig gebruik te maken

van een analogie met paramagnetische faseovergangen hebben we de vergelijking gevon-

den waar de resultaten van hoofdstuk 2 naar wijzen. De resultaten van experimenten

op collageen matrices, met een breed scala van eiwitdichtheid en rek tot op de grootte

die het monster nier meer aan kan, komen overeen met onze voorspellingen, waaronder

de kritische exponenten.

In hoofdstuk 5 onderzoeken we verder het stabiliserende effect van spanning op insta-

biele subisostatische vezelnetwerken. We hebben laten zien dat voorspanning die de

vezels oprekt resulteert in een stabiel lineair regime op een manier dat suggereert dat

het system oneindig vatbaar is voor toegepaste spanning. We stellen een verstijvingsre-

latie voor die de mechanica van door spanning gestabiliseerde netwerken in het zachte

regime beschrijft. Deze relatie voorspelt dat netwerken dichterbij het Maxwell punt van

marginale stabiliteit in hoge mate vatbaar worden voor toegepaste spanning.

In hoofdstuk 6 presenteren we een reologisch experiment, van de Janmey groep, dat een

manier verschaft om collageen- en fibrinenetwerken onder multiaxiale vervormingen te
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karakteriseren. Zulke vervormingen bootsen rek na die typisch is voor fysiologische om-

standigheden. Het karakteriseren van deze vervormingen is direct relevant voor de theo-

retische modellen die het middelpunt vormen van dit proefschrift. De respons op axiale

rek van deze systemen blijken in hoge mate asymmetrisch te zijn: ze vertonen een sterke

toename van de schuifmodulus onder extensie en een zwakke afname van de schuifmod-

ulus onder compressie. Deze eigenschappen zijn consistent met de voorspellingen van

ons model en verstijvingsmechanisme. Bovendien zijn deze biopolymeernetwerken syste-

men waarin de Youngs modulus niet gekoppeld is aan de afschuifmodulus een duidelijke

schending van de continum elasticiteitstheorie.
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