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SAMENVATTING SAMENVATTING 

Hett  doel van de in Hoofdstuk 1 beschreven studie was om vast te stellen of door 

hett  vrijmaken van de spierbuik de functie van de m. flexor  carpi ulnari s (FCU) 

verandert.. De lengte van de FCU werd gemeten bij  tien patiënten met een cere-

bralee parese vóór  en na vrijpreparere n van de spierbuik. Op beide momenten lieten 

wee de spier  door  elektrische stimulatie verkorten. Voor  het vrijpreparere n verkortt e 

dee spier  gemiddeld 8 mm tijdens de opgewekte tetanische spiercontractie. Na het 

vrijpreparere nn van de spier  van alle omliggende weefsels verkortt e de spier  gemid-

deldd 17 mm nadat dezelfde tetanische contractie was opgewekt (p < 0.001). Dit 

geeftt  aan dat de verwijderde, omliggende weefsels sterk genoeg waren om te 

voorkomenn dat de contraherende spier  terugtrok . Een andere bevinding was dat 

voorr  het vrijpreparere n het bewegen van de pols van flexie naar  extensie resulteer-

dee in een verlenging van de FCU, ook al had de spier  na het doorsnijden van de 

distalee pees ogenschijnlijk geen verbinding meer  met de pols. Na vrijpreparere n 

verlengdee de FCU niet meer  als de pols bewogen werd. We concludeerden hieruit 

datt  de bindweefselstructuren die om de FCU liggen en die tijdens een spiertrans-

positiee worden doorgenomen als een route kunnen dienen waardoor  kracht over  de 

polss kan worden overgedragen. 

Extramusculairr  bindweefsel en the fascie die om spieren heen ligt zijn mogelijke 

plaatsenn voor  het overdragen van krachten over  een gewricht buiten de reguliere 

overdrachtt  van kracht via de pees. Nog nooit is onderzocht in welke mate deze 

myofascialee krachtsoverdracht de uitkomst van gebruikelijk e spiertranspositie 

chirurgi ee beïnvloedt. Om de hypothese te testen dat het vrijmaken van de spier  van 

zij nn fascie en omliggend bindweefsel de lengte-kracht relatie van de FCU 

beïnvloedtt  werd een dierexperimentele studie gedaan. Deze studie is in Hoofdstuk 

22 beschreven. Na verschillende stadia van vrijpreparere n van de FCU werden 

isometrischee lengte-kracht metingen verricht door  middel van maximale elek-

trischee stimulatie van de nervus ulnari s van volwassen ratten. Na slechts het 

insnijdenn van de fascie daalde de actieve kracht met ongeveer  20%. Verder  vrijpre -

parerenn resulteerde in een verdere daling van de kracht tot nog eens 40% na maxi-

maall  vrijprepareren . De lengte waarop de spier  maximale actieve kracht leverde 

namm toe met 0,7 mm (14% van het gemeten lengtebereik) na vrijprepareren . 

Hierui tt  concludeerden we dat de fascie die om de FCU ligt een belangrijke deter-

minantt  is voor  de lengte-kracht relatie van de FCU. 
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Dee relatie tussen de lengte van een spier en de kracht die een spier levert is een 
vann de belangrijkste karakteristieken van skeletspieren. De enige betrouwbare 
manierr om de lengte-kracht relatie van een spier te bepalen is om op een serie van 
verschillendee spierlengtes isometrische krachtmetingen te doen. Tot nu toe werden 
meestall  slechts indirecte methoden gebruikt die allemaal hun beperkingen hebben. 
Inn Hoofdstuk 3 wordt een nieuwe methode gepresenteerd waarbij de lengte-kracht 
relatiee van de humane FCU direct is gemeten tijdens chirurgische spiertranspositie 
bijj  patiënten met een cerebrale parese. De methode bleek reproduceerbaar met een 
maximaall  te verwachten meetfout van 2,8%. 

Inn Hoofdstuk 4 bekeken we in 9 patiënten met cerebrale parese of de lengte-
krachtt relatie van de FCU varieerde als we de lengte en de positie van de omlig-
gendee structuren varieerden. Die lengte en positieveranderingen werden tot stand 
gebrachtt door de pols van de patiënt in verschillende posities te brengen nadat we 
dee FCU distaal hadden doorgenomen en op constante lengte hielden. Uit eerder 
dierexperimenteell  onderzoek bleek dat tot 37% van de spierkracht door andere 
structurenn dan de pees werd geleid en dat die hoeveelheid afhing van de lengte en 
positiee van de omliggende weefsels relatief ten opzichte van de spier. De FCU 
bleekk bij 4 patiënten tot 40% meer kracht te leveren in zijn distale pees op korte 
FCUU lengte (p = 0,019), terwijl de actieve kracht niet significant hoger was in de 
anderee 5 patiënten. De passieve lengte-kracht relatie veranderde ook als gevolg 
vann de veranderde positie van de pols. Dit zou het wisselende succes van spier-
transpositiess deels kunnen verklaren. 

Omm de vraag te beantwoorden of een flexie-contractuur van de pols bij patiënten 
mett cerebrale parese veroorzaakt wordt door overrekte sarcomeren hebben we 
vervolgenss een studie gedaan naar de actieve en passieve lengte-kracht relatie van 
dee FCU in relatie tot zijn bewegingstraject in vivo bij 14 patiënten met cerebrale 
parese.. Hierbij werd gebruik gemaakt van de methode die is beschreven in 
HoofdstukHoofdstuk 3. De resultaten van deze studie staan beschreven in Hoofdstuk 5. De 
spastischee FCU bleek bij maximale extensie van de pols meer dan 80% van zijn 
maximalee actieve kracht te leveren. Dit impliceert dat de sarcomeren niet zijn 
overrektt aangezien overrekte sarcomeren (bijna) geen actieve kracht kunnen 
leveren.. Bovendien bedroeg de passieve kracht van de FCU bij maximale extensie 
vann de pols slechts tussen de 0.7% en 18% van de maximale actieve kracht. Die 
bijdragee is zo laag dat het de bewegingsbeperking in de pols niet kan verklaren. 
Wee concludeerden dan ook dat de oorzaak van contracturen niet gezocht moet 
wordenn in overrekking van sarcomeren. 

Dee studies die beschreven zijn in dit proefschrift omvatten werk die nieuwe 
inzichtenn zouden kunnen verschaffen in spierkarakteristieken in-vivo in gezonde 
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enn spastische menselijke spieren. De introductie van onze gevalideerde methode 
vann directe, in-vivo meting van lengte-kracht karakteristieken van spieren geeft 
onss de mogelijkheid om op een relatief eenvoudige manier betrouwbare data te 
verzamelenn van spieren die in situ actief zijn. 

Daarnaastt is het concept van myofasciale krachttransmissie voor het eerste 
bestudeerdd in menselijke spieren. We hebben voldoende argumenten geleverd om 
hett bestaan ervan aannemelijk te maken. Het bestaan van myofasciale kracht-
transmissiee in deze menselijke spieren vereist dat we op een nieuwe manier naar 
spierenn moeten gaan kijken. Wellicht zal het bestaan ervan zelfs consequenties 
hebbenn in de behandelstrategieën van patiënten met een spastische arm. Deze 
vernieuwdee inzichten, de implicaties ervan, evenals de beperkingen van ons onder-
zoekk zover worden bediscussieerd in Hoofdstuk 6. 
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