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Minimaal Invasieve Micro-Indentatie

De mechanische eigenschappen van biologisch weefsel beschrijven diens vervorming
onder invloed van druk of kracht. Deze intrinsieke eigenschap van weefsel kan vaak
worden gerelateerd aan de functie van desbetreffend weefsel in het lichaam. De ruggen-
graat zorgt bijvoorbeeld voor kracht en structurele ondersteuning in het menselijk
lichaam en de schedel en ribbenkast bieden bescherming voor kwetsbare inwendige
organen zoals de hersenen en de longen. De literatuur toont aan dat, ook op micro-
scopisch niveau, cellen en weefsels gevoelig zijn voor en reageren op de mechanische
eigenschappen van hun omgeving. Het micro-mechanisch milieu van een weefsel heeft
dus een directe invloed op cel en weefsel functie.

Ondanks de bovengenoemde evidente relatie met weefselfunctie en de grote diagnos-
tische waarde van mechanistische eigenschappen van weefsels zijn er slechts zeer weinig
procedures beschikbaar voor het meten van deze eigenschappen op microscopisch niveau.
De meeste klinische methodes geschikt voor het meten van weefsel stijfheid maken
gebruik van macroscopische beeldvormende technieken. Deze technieken beschikken
echter niet over de benodigde resolutie om onderscheid te maken op microscopisch
niveau. Daartegenover staan de meetmethoden voor materiaaleigenschappen uit de
vaste stof fysica, die vaak gericht zijn op nano-niveau en daardoor het microscopis-
che overzicht missen. In deze thesis is een nieuwe aanpak voor micro-indentatie
gëıntroduceerd, gebaseerd op ferrule-top technologie.

Een ferrule-top sensor bestaat uit een microscopische uitkragende ligger of cantilever
die nauwkeurig is gepositioneerd boven een optische glasvezel. De verplaatsing van
de cantilever ten opzichte van zijn neutrale positie kan uiterst accuraat worden
uitgelezen door een monochromatische laser door de glasvezel te schijnen. De sensor
is gefabriceerd uit boriumsilicaat (glas) en is 3 mm in diameter in zijn standaard
uitvoering. Afhankelijk van de toepassing kan de cantilever worden uitgerust met
verscheidene tips en coatings.

Voordat een ferrule-top sensor kan worden gebruikt voor nauwkeurige krachtmetin-
gen dient de veerconstante van de cantilever vastgesteld te worden. Als een onderdeel
van deze thesis is een experimentele kalibratie methode ontwikkeld speciaal voor
krachtsensoren met een positie uitlezing gebaseerd op interferentie van laserlicht. De
methode berust op een aanpak waarbij het vrij hangende uiteinde van de cantilever
voorzichtig tegen de pan van een weegschaal wordt gedrukt. De verplaatsing van
de sensor wordt geleverd door een nauwkeurig gekalibreerd piëzo-elektrisch motortje,
welke wordt aangestuurd door een gevoelig reguleringssysteem dat gebruik maakt van
negatieve terugkoppeling. Dit systeem zorgt ervoor dat de buiging van de cantilever
wordt gefixeerd op een waarde overeenkomstig met een maximum van het interferen-
tiepatroon. Nadat de bijbehorende waarde voor de uitgeoefende kracht is opgeslagen
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krijgt de motor de opdracht om de cantilever te buigen tot het volgende maximum
in het interferentie patroon. Door deze stappen een aantal keer te herhalen kan de
gemeten kracht worden uitgezet tegen de buiging van de cantilever. Uit deze grafiek
kan vervolgens de veerconstante van de cantilever worden afgeleid.

Wanneer de ferrule-top sensor eenmaal gekalibreerd is kan de stijfheid van biolo-
gisch weefsel worden bepaald door middel van micro-indentatie. Deze techniek meet
zorgvuldig de verplaatsing van het weefsel (m.a.w. de indentatie) naar aanleiding
van de druk die geleverd wordt door de sensor. Traditionele indentatie apparatuur
is gelimiteerd tot de oppervlakte van een weefsel monster. De doelstelling van deze
thesis is het ontwikkelen van een in situ indentatie instrument dat lokale metingen
van weefsel stijfheid onder het oppervlakte mogelijk maakt. Om dit te bereiken is
een nieuw instrument ontworpen dat de gebruiker de mogelijkheid geeft de Young
Modulus van een materiaal te meten aan het uiteinde van een 5 mm brede naald.
Het instrument is uitgerust met een ferrule-top cantilever met een microscopische
balvormige tip. Met behulp van een piëzo-elektrische actuator aan de achterkant
van de naald, verbonden met de sensor door middel van een stalen kabeltje, wordt
de tip van de sensor herhaaldelijk in en uit contact gebracht met het specimen. De
capaciteit van het instrument om lagen van verschillende stijfheid te herkennen en
te kwantificeren is aangetoond in een gelaagd gelatine monster. Daarnaast is het
aangetoond dat met deze nieuwe methode de verschillende overgangen in stijfheid in
leverweefsel succesvol kunnen worden gëıdentificeerd.

Voordat het ontworpen in situ indentatie instrument toegepast kan worden in
relevant preklinisch onderzoek was een miniaturisatie stap noodzakelijk. Om metingen
te van de mechanische eigenschappen van tussenwervelschijven van geiten uit te voeren
is de buitendiameter van het instrument verkleind tot ongeveer 1.3 mm. Daarnaast is
het indentatie protocol aangepast om de lokale dynamische moduli van een specimen
vast te leggen. Door middel van de dynamische moduli kan onderscheid gemaakt
worden tussen de hoeveelheid opgeslagen energie (storage modulus) en verloren energie
(loss modulus) in een specimen tijdens een indentatie. Het aangepaste instrument is
toegepast om de viscoelastische eigenschappen van een volledig ingesloten specimen
te meter, namelijk de nucleus pulposus van de tussenwervelschijf. De resultaten van
de metingen in dit project tonen aan dat wanneer de mechanische eigenschappen
van biologisch weefsel worden gemeten terwijl het weefsel zich in zijn natuurlijke
omgeving bevindt, deze daadwerkelijk kunnen verschillen van de waarden die worden
gemeten wanneer het weefsel uit zijn omgeving wordt verwijderd. Dit toont aan dat
de mechanische eigenschappen van biologische weefsels afhankelijk zijn van het lokale
milieu.

De kleine afmetingen van het instrument maken een groot aantal toepassingen
mogelijk waarbij de lokale reactie van een systeem ten gevolge van een variërende
parameter kan worden gemeten. Als voorbeeld is er gekeken naar de verandering in
viscoelastische eigenschappen van de nucleus pulposus ten gevolge van verticale druk
op de wervelschijf. Tijdens deze experimenten is er gevonden dat de nucleus door
middel van vochtverlies een elastische reactie vertoont gedurende verticale druk op de
wervelschijf.

Een belangrijk thema in deze thesis is een continu streven naar verdergaande
miniaturisatie. In de laatste hoofdstukken worden twee alternatieve aanpakken om
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zogenaamde MEMS structuren (zoals bijvoorbeeld de cantilever) te fabriceren op een
optische glasvezel. De eerste methode beschrijft een procedure om MEMS structuren
direct op het uiteinde van een optische glasvezel te fabriceren met behulp van een
omgekeerd fabricage proces zoals vaak wordt gebruikt in de semiconductor industrie.
Fiber-top sensoren met een diameter van 125 µm kunnen worden geproduceerd door
middel van het aangroeien en selectief verwijderen van materiaal direct op het uiteinde
van de glasvezel. De tweede aanpak komt voort uit een samenwerking met Philips
Research, waarin een concept is ontwikkeld voor een fiber-top sensor gebaseerd op een
bewegend membraan. Deze microscopische membranen kunnen met duizenden tegelijk
worden gefabriceerd uit een silicium waver met behulp van een batch proces.

Samenvattend is er voor deze thesis een gespecialiseerde in situ minimaal invasief
micro-indentatie instrument voor het meten van weefsel stijfheid onder het oppervlakte
ontworpen, ontwikkeld en getest. De constante nadruk die gelegd is op miniaturisatie
heeft ertoe geleid dat het ontwikkelde instrument geschikt is voor preklinisch onderzoek
en dat er daarnaast nog verschillende mogelijkheden zijn om het onderzoeksproject te
vervolgen.
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