
29

2014|1      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

Een fenomenologisch wiskundig model 
voor contractie van brandwonden
F. Vermolen

F. Vermolen, Delft Institute of Applied Mathematics, Technische Universiteit 

Delft

Contracturen die ontstaan door verbranding kunnen de mobiliteit van 
een patiënt ernstig beperken. Het ontstaan is een gevolg van fibroblasten 
die de wond in migreren en vervolgens onder chemische omstandighe-
den differentiëren naar myofibroblasten. Deze myofibroblasten zorgen 
voor een extra grote trekkracht en daardoor wordt de wond samenge-
trokken. Naast de trekkrachten die ze uitoefenen op hun omgeving, ma-
ken de myofibroblasten zogenaamde ‘knopen’ in het collageen van de 
extracellulaire matrix. Deze zorgen voor een blijvende contractie. Meestal 
sterven myofibroblasten (apoptose) af maar onder gereduceerde apopto-
sesnelheid zal de invloed van deze myofibroblasten zich blijvend signifi-
cant manifesteren. Een uitgebreid biologisch review treft men aan in Van 
der Veer et al. 2009. [1] 

Om processen als wondgenezing goed te begrijpen, is het 
belangrijk om gebruikte hypothesen te toetsen door ze om 
te zetten in kwantitatieve relaties tussen de belangrijkste 
grootheden. Deze relaties vormen een wiskundig probleem 
waarvoor solide mathematische technieken ontwikkeld en 
gebruikt moeten worden om tot de computersimulaties te 
komen. Dit soort mathematische modellen brengen ook 
het aantal experimenten terug omdat het mogelijk is om 
de invloed van iedere parameter te isoleren. Er bestaan zeer 
veel mathematische modellen voor wondgenezing, waarin 
allerlei aspecten meegenomen worden als wondsluiting, 
wondcontractie, angiogenese. Deze modellen kunnen grof-
weg onderscheiden worden in twee categorieën: A. model-
len waarin individuele cellen meegenomen worden [2] en in 
B. modellen waarin met celdichtheden gerekend wordt. [3] 
De eerste categorie wordt vaak geconstrueerd met behulp 
van stochastische principes voor celmigratie, celdeling, cel-
sterfte, en differentiatie. In de tweede (deterministische) 
categorie lost men partiële differentiaalvergelijkingen op en 
maakt men de analogie met mathematische modellen voor 
diffusie en warmtetransport. Deze studie behandelt cellen 
als individuele entiteiten en vormt een originele aanzet tot 
een realistisch model voor het ontstaan van een blijvende 
contractuur.

Methoden en ModeLexperiMent

CeLMigratie en proLiferatie

Het model bevat een benaderende uitdrukking voor het 
chemische signaal dat uitgescheiden wordt door de ma-
crofagen (TG-beta). Dit signaal wordt door de fibroblasten 
opgevangen en daardoor migreren deze onder invloed van 
dit chemische signaal naar het centrum van de wond. Dit 

migratieproces noemt men chemotaxis. Naast chemotaxis, 
vindt migratie van de fibroblasten plaats middels random 
walk, wat effectief een diffusiemechanisme voorstelt, en de 
onzekerheid in beweging kwantificeert. De cellen oefenen 
ook onderling een afstotende kracht uit wanneer ze fysiek 
contact maken door de celmembranen. Dit mechanisme is 
ook meegenomen in het model. Voor de beweging van ie-
dere uitzonderlijke fibroblast wordt een stochastische diffe-
rentiaalvergelijking opgelost waarin dus ook de onzekerheid 
in de beweging meegenomen wordt. De myofibroblasten 
migreren niet actief; zij verplaatsen zich enkel door passieve 
migratie, waarin ze migreren door het directe contact met 
bewegende fibroblasten en door de vervorming van het weef-
sel ten gevolge van de contractie.
Het model behandelt differentiatie van fibroblasten naar 
myofibroblasten middels een Poissonproces uit de waar-
schijnlijkheidsleer. Hierin wordt de kans voor differentiatie 
afhankelijk van de locatie in de wond genomen. De kans op 
differentiatie is vergroot in een strook binnen de wond in 
de buurt van de rand. Naast een differentiatiekans wordt de 
sterftekans meegenomen voor de (myo)fibroblasten. In ande-
re simulaties beschouwen we ook de proliferatiekans voor fi-
broblasten [2], echter hier is deze kans verwaarloosd om enkel 
te focusseren op het simuleren van een blijvende contractie. 

ContraCtieberekening

De trekkrachten die de individuele (myo)fibroblasten uit-
oefenen, zorgen voor een spanning in hun naaste omge-
ving. Hier wordt iedere (myo)fibroblast gemodelleerd als 
een puntbron voor deze spanning die op de krachtenbalans 
werkt. Deze krachtenbalans wordt geschreven als een par-
tiële differentiaalvergelijking (spanningsvergelijking). De 
spanningsvergelijking met bijbehorende rek en verplaat-
sing wordt met behulp van een eindige elementenmethode 
opgelost. Deze eindige elementenmethode is gebaseerd op 
een verdeling van het weefsel in kleine driehoekige deelge-
biedjes die men elementen noemt. Vervolgens wordt over 
ieder element een krachtenbalans uitgedrukt in de spannin-
gen van de buurelementen. Deze koppeling zorgt voor een 
groot stelsel gekoppelde lineaire vergelijkingen. Dit stelsel 
lost men dan op en hieruit volgt de verplaatsing van ieder 
knooppunt van ieder element. Zodoende kan men de ver-
plaatsing en resulterende vervorming visualiseren, zoals in 
figuur 1. In figuur 1 is een ‘platte’ wond beschouwd met een 
afmeting van 1 x 1 mm: links ziet men het oorspronkelijk 
wondgebied en rechts verdeeld in de driehoekige elementen 
als gevolg van de contractie. Men kan zien dat de wond zich 
samentrekt en dat de elementen er lokaal vervormd uitzien 
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door de aanwezige trekkrachten uitgeoefend door de (myo)
fibroblasten en de restspanningen die de blijvende vervor-
ming leveren.

Zoals eerder vermeld, oefenen de myofibroblasten trek-
krachten uit maar zorgen ze ook voor een blijvende span-
ning in het weefsel door collageenmoleculen in te korten 
door ze aan elkaar te knopen. Dit gebeurt door ionische 
(elektrisch geladen moleculen) krachten. Omdat hierdoor de 
collageenmoleculen middels ‘knopen’ als het ware ingekort 
zijn, is het materiaal veranderd en blijven deze spanningen 
ook verankerd wanneer de myofibroblasten door apoptose 
verdwenen zijn. Dit zorgt voor een blijvende contractuur. Dit 
mechanisme is er middels een wiskundige truc ingebouwd: 
er wordt een pseudotijd ingevoerd voor de myofibroblast 
binnen een kleine omgeving. Hoe langer de pseudotijd, hoe 
meer inkorting er plaatsvindt van de collageenmoleculen tot-
dat een bovengrens bereikt wordt.

Een visualisatie is gegeven in figuur 2 waarin het rode ge-
bied de wond voorstelt op verschillende tijdstippen; de witte 
cirkels en witte ruitjes stellen achtereenvolgens de fibroblas-
ten en myofibroblasten voor. De trekkracht uitgeoefend door 
de fibroblasten neemt af in de loop van de tijd door de ver-
anderende chemische omstandigheden. Verder sterven de 
(myo)fibroblasten door apoptose waardoor in de loop van de 
tijd enkel nog spanningen en contractie als gevolg van de 
verkortingen (‘knopen’) van collageenmoleculen overblijven. 
In de laatste plot van figuur 2 is te zien dat het aantal (myo)
fibroblasten significant is afgenomen door apoptose.

In figuur 3 zien we de evolutie van het wondoppervlak tijdens 
het contractieproces. In de eerste stadia neemt het opper-
vlak toe als gevolg van de toegesnelde trekkende fibroblas-
ten rond de wond. Hierna dringen de fibroblasten de wond 
binnen en hierdoor wordt de rand naar binnen getrokken. 
De fibroblasten differentiëren naar myofibroblasten die een 

Figuur 1. Links het oorspronkelijke wondgebied met elementen; rechts het uiteindelijke rekengebied met elementen na 30 uur.

Figuur 2. Het wondgebied (rood) met fibroblasten (cirkels) en myofibroblasten (ruiten) op verschillende 
tijdstippen (initieel, 2 uur, 6 uur en 30 uur).
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nawoord

Dit werk is het resultaat van een samenwerking van de au-
teur met Paul van Zuijlen en Frank Niessen in het kader van 
een promotieonderzoek van Daniel Koppenol dat gefinan-
cierd wordt door de Nederlandse Brandwondenstichting. De 
auteur bedankt de Nederlandse Brandwondenstichting.
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belangrijk aandeel in de contractie verwezenlijken. Apoptose 
zorgt voor een reductie in contractie (dus weer voor een ver-
groting van het oppervlak) maar de extra plastische kracht 
bouwt zich op ten gevolge van het ‘knoopmechanisme’ door 
de nog aanwezige myofibroblasten die dan ook weer afster-
ven. Dit resulteert in het afvlakken van de wondoppervlakte 
in de tijd naar een blijvende contractuur. Verder laat figuur 3 
zien hoe de gereduceerde apoptosekans de ontstane maxi-
male en eindcontractuur ongunstig beïnvloedt via een niet-
lineaire relatie. 

ConCLusies en toekoMstig werk

Dit artikel beschrijft simulatie van blijvende wondcontrac-
tuur door trekkrachten van (myo)fibroblasten en een blij-
vende component ten gevolge van materiaalverandering. De 
kracht van dit soort computersimulaties is dat inzicht verkre-
gen wordt in de afhankelijkheid tussen de intensiteit van de 
contractuur en biologische parameters als trekkracht, apop-
tosesnelheid en de differentiatiegraad naar myofibroblasten. 
Het model geeft een eerste aanzet tot het simuleren van een 
blijvende contractie. Dit onderzoek wordt voortgezet met 
een ondezoek waarin we een dynamische oriëntatie van het 
extracellulaire materiaal als gevolg van omzetting van fibrine 
naar collageen meenemen. Verder wordt een koppeling ge-
maakt met het immuunsysteem. De huidige simulaties zijn 
uitgevoerd met nog hypothetische waarden voor de diverse 
parameters. Hier zal een verbetering worden verwezenlijkt. 
Het toekomstige werk wordt verwezenlijkt in de promotie 
van Daniel Koppenol en het afstudeerwerk van Wietse Boon. 

Figuur 3. Links: de wondoppervlakte als functie van tijd in het geval dat fibroblasten kleine krachten uitoefenen (blauwe kromme) en 
in het geval dat fibroblasten relatief grote trekkracht uitoefenen (rode kromme). Rechts: de oppervlakte van de contractuur (extreem 
en uiteindelijk) als functie van de apoptosekans.




