
Chemische zintuigen

CHEMISCHE ZINTUIGEN: 
GUSTATIE EN OLFACTIE

Inleiding

Gustatie en olfactie zijn onze bekendste chemische zintuigen. Daarnaast zijn er nog verschillende 
chemoreceptoren (in de digestieve organen, of als koolstofdioxidereceptor in het bloed…). Ze maken 
deel uit van een geïntegreerd systeem: responsen op honger/dorst, emotie, seksuele nood… 

Gustatieve en olfactieve stimuli worden parallel geprocessed en verwerkt op vrij hoge corticale 
niveaus.

I. Gustatie

Functie van het gustatief systeem is in de eerste plaats voedselopname. De mens is geëvolueerd als 
een omnivoor en eet opportunistisch zowel vlees als planten. Daarnaast is het gustatief systeem ook 
verantwoordelijk voor enige motoriek, nl. het reflexmatig uitspuwen van vb. pepers.

Voorkeuren voor sommige smaken zijn aangeboren, andere niet. We hebben van bij de geboorte af 
een voorkeur voor zoet (moedermelk) en (in mindere mate) zout (noodzaak voor het lichaam). Bitter 
en zuur lokken negatieve motorische responsen (gelaatsuitdrukking) uit bij neonati. Dit is tevens een 
bewijs dat motorische reacties op onaangename stimuli aangeboren zijn.

I.1. Basissmaken

Het aantal chemische substanties is eindeloos, maar toch onderscheiden we 4 (of 5) basissmaken. Dit 
zijn de testsubstanties gebruikt in proeven zoals in voorgaande. Er is een zeer grote variabiliteit aan 
smaken mogelijk door combinaties van de verschillende basissmaken . 

Het begrip basissmaak is relatief en gebaseerd op een vorm van adaptatie. Wanneer een zoete 
stimulus langetijd in de mond wordt gehouden, treedt adaptatie op. Na toedienen van vb. zout (niet-
geadapteerd) zal het geheel worden geïnterpreteerd als ‘zout’.

Welke zijn de 4 (5) basissmaken (en hun testsubstantie?)
o Ingestie (voedende waarde)

o Zoet: sucrose
o Zout: NaCl

o Uitspuwen (“toxisch”, maar door culturele aanpassingen toch aangenomen, vb. koffie)
o Zuur: verdund HCl
o Bitter: quinine

o 5e basissmaak: umami (Jap: heerlijk, delicieus) = gedefinieerd als de smaak van MSG 
(monosodium glutamate)

De overeenkomst tussen biochemie en smaak is soms zeer duidelijk: zuren smaken zuur, en zouten 
smaken zout. Soms is de biochemie totaal verschillend, maar de bijbehorende basissmaak dezelfde: 
fructose (suiker) smaakt zoet, maar ook aspartaam (verbinding van 2 aminozuren), en dit zelfs nog 
10.000-100.000x sterker. Bitter komt meestal voort van eenvoudige ionen, al geeft KCl aanleiding tot 
zowel bitter als zout.

Ten slotte is smaak (flavour) niet alleen bepaald door het proeven (taste), maar eveneens door de 
gepercipieerde geur (olfaction). Dit is het onderscheid tussen smaak in enge en ruime zin.
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I.2. Smaakorganen

Verspreid over het tongoppervlak liggen smaakpapillen (papillae). We onderscheiden papillae foliatae 
(kloofvormig), papillae vallatae (walvormig), en papillae fungiformes (paddenstoelvorm). [Afb. 3a]

Elke papil heeft verscheidene honderden smaakknoppen (totaal per tong gemiddeld tussen 2.000-
5.000). Een smaakknop kan in beperkte mate ook buiten de tong voorkomen. [Afb. 3b]

Per smaakknop zijn er zo’n 50-150 receptorcellen, als een sinaasappel georganiseerd in de 
smaakknop. In de smaakknop zijn ook basale steuncellen die samen met het axon van het afferent 
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De organen die tussenkomen in smaak, m.n. de tong, maar ook 
delen van palatum, pharynx en epiglottis. [Afb. 1, links]

In populaire literatuur lezen we dat de smaakpapillen voor zoet op 
het puntje van de tong liggen, die voor bitter achteraan, en 
zuur&zout langs de randen. Rostraal liggen de gebieden van de 
“gewilde smaken”. Dit is niet letterlijk op te nemen, maar berust enkel 
op een hogere gevoeligheid voor één bepaalde smaakstof (verlaging 
van de drempel, zie later). [Afb. 2, rechts]
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neuron (doorsnijden van het axon zorgt voor degeneratie van de smaakknop) zorgen voor een 10-
daagse regeneratie van een smaakcel (receptorcel). Het gaat in het gustatief systeem – i.t.t. het 
olfactief systeem – dus om losse receptorcellen (geen neuronen!), die daarna synaps maken met het 
eerste orde neuron.

I.3. Receptorcellen

Het chemisch gevoelig deel van de smaakknop zit in het apicale einde (de smaakporus), waar de 
microvilli van de verschillende receptorcellen het signaal opvangen, en omzetten in een 
receptorpotentiaal. Dit kan zowel depolariserend als hyperpolariserend zijn. [Afb. 4a]

Wanneer het receptorpotentiaal depolariserend is, en een bepaalde drempel overschrijdt, wordt een 
actiepotentiaal gegenereerd, dat via het 1e orde neuron kan doorgegeven worden naar het cerebellum. 
Het mechanisme hiervoor is een Ca-influx (voltage-gated als respons op een depolarisatie), die 
aanleiding zal geven voor een vrijzetting van neurotransmitter (waarvan de identiteit niet gekend is). 
[Afb. 4b]
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Op basis van de in afb. 4b weergegeven respons van 
AP kan men receptorcellen indelen in 4 (5) 
basiscategorieën: NaCl-best, quinine-best…, evenals 
de responsiviteit weergeven in een zgn. tuningcurve 
[Afb. 5, links]
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I.4. Signaaltransductiemechanismes

De specificiteit van een sensorisch systeem wordt bepaald door de natuur van haar 
signaaltransductie. Zo heeft ons oog fotoreceptoren, en zou onze tong kunnen ‘zien’ als ze ook 
fotoreceptoren bezat. 

De signaaltransductie van het gustatief systeem werkt o.b.v. verschillende processen, al zal een 
basissmaak slechts 1 (of enkele) gebruiken. Smaakstimuli noemen we ‘tastants’.

o directe passage via ionenkanalen (zout en zuur)
o binden aan en blokkeren van ionenkanalen (zuur en bitter)
o binden aan en openen van ionenkanalen (sommige aminozuren)
o membraanreceptoren die via een second messengersysteem kanalen openen of sluiten (zoet, 

bitter en umami).

N.B. Informatie betreffende de signaaltransductie komen van diermodellen die gekenmerkt worden 
door vb. grote receptorcellen (zoals een bepaald type salamander, of ‘catfish’)

I.4.1. Zoute stimuli
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Zout? Prototype hiervoor is keukenzout (NaCl), naast water de 
belangrijkste component van o.m. kippensoep, de zee, bloed… 
De typische smaak van zout vinden we in het Na-kation.

Signaaltransductie van zoute stimuli [Afb. 6]
o Amiloridegevoelig Na-kanaal:  ongevoelig voor spanning 

en dus steeds open, influx van Na bij opeenstapeling 
extracellulair; amiloride blokt dit kanaal.

o Diffusie van Na volgens concentratiegradiënt. Dit 
veroorzaakt depolarisatie van de membraan (cf. klassiek 
AP, maar het mechanisme hier berust op een 
verandering van concentratiegradiënt i.p.v. een 
verandering van conductantie van het kanaal).

o Depolarisatie zorgt voor een overschrijden van de 
drempel van het voltage-gated calcium channel, 
waardoor Ca-influx.

o Ca-influx zorgt voor vrijzetting van NT.

N.B. De anionen van de Na-zouten spelen een rol in ‘zoutheid’. 
NaCl smaakt zouter dan vb. Na-acetaat, omdat het langere 
acetaat-anion de zoutsmaak inhibeert (anion-inhibitie). Het 
mechanisme hiervoor is echter niet goed gekend). Daarenboven 
ontwikkelen langere anionen hun eigen particuliere smaak (vb. 
Na-saccharine smaakt zoet, omdat de Na-concentratie té laag is 
om de zoutheid te smaken).
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I.4.2. Zure stimuli

I.4.3. Zoete stimuli
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Voedsel smaakt zuur door de hoge aciditeit van zijn componenten. 
Zuren als HCl genereren in water H-protonen, die de oorzaak zijn 
van de aciditeit.

Signaaltransductie van zure stimuli [Afb. 7]
A. Via amiloride-gevoelig Na-kanaal

o Permeatie van H doorheen amiloride-gevoelig Na-kanaal: de 
inwaartse stroom veroorzaakt depolarisatie.

o Depolarisatie opent calcium-kanaal: Ca-influx en vrijzetting 
NT.

B. Blokkeren van K-kanaal
o Binden van H aan en blokkeren van K-kanaal. Verlaagde 

conductantie voor kalium zorgt voor depolarisatie.
o Depolarisatie veroorzaakt Ca-influx en NT-vrijzetting.

C. Rechtstreeks mechanisme o.b.v. pH-verandering, maar details 
    onbekend.

Zoete ‘tastants’ zijn talrijk, en daarom zijn er ook verschillende 
mechanismes gevoelig aan.

Signaaltransductie van zoete stimuli [Afb. 8]
A. Binden aan receptor en transductie via 2nd messenger

o Binden van ‘tastant’ aan GPCR. Hierdoor vorming van 
cAMP, dat PKA activeert.

o PKA bindt op K-kanaal, waardoor inhibitie.
o Depolarisatie van de membraan veroorzaakt Ca-influx en 

vrijzetting van NT.
B. Signaaltransductie via IP3 (cf. bitter)
C. Directe gating van kation-kanalen (mechanisme onduidelijk).
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I.4.4. Bittere stimuli

Bitter-receptoren zijn als het ware onze detectoren voor “gif” (evolutionair). Aangezien gifstoffen 
chemisch zeer divers zijn, zijn er ook verschillende mechanismen voor detectie van bitter.

Signaaltransductie van bittere stimuli [Afb. 9]
A. Via blokkering van K-kanaal (cf. I.4.2 ‘B’)
B. Transductie via IP3

o Binden van bittere tastant aan GPCR, waarna activatie van PLC.
o PLC splitst PIP2 in DAG en IP3
o IP3 zet Ca vrij uit Ca-stores (geen depolarisatie van de celmembraan)

C. Ongekend mechanisme
o Binding aan ‘een’ receptor, waarna stimulatie van PDE (cAMP-afbraak)
o Verder onbekend…
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I.4.5. Umami (AZ-stimuli)

I.5. Hogere-orde-verwerking van gustatieve stimuli [Afb. 11-15]

Smaakreceptoren in tong en pharynx:
o Voor rostrale deel (2/ 3) van de tong : n. VII (n. facialis, chorda tympani) => ganglion 

geniculatum
o Voor caudale deel (1/3) van de tong : n. IX (n. glossopharyngeus) => ganglion petrosum 

superior
o Voor pharynx, helemaal caudaal: n. X (n. vagus) => ganglion nodosum

Deze 3 ganglia zijn de eerste orde neuronen, zij maken als 1 bundel synaps in de nucleus tractus 
solitarii, meerbepaald de gustatieve nucleus die er deel van uitmaakt. Deze nucleus is het 2e orde 
neuron.

Vanaf de nucleus tractus solitarii gaan er banen naar:
o Nucleus parabrachialis (subcorticale projectie) => verdere projectie op de amygdala (limbisch 

systeem, vb. na misselijkheid door eten steak bearnaise nooit meer steak bearnaise willen 
eten, of een hond die zijn voeding weigert)

o Formatio reticularis (subcorticale projectie, motorische respons (vb. uitspuwen))
o VPM: ventrale posterieure mediale nucleus (van de thalamus, parvocellulair, op corticaal 

niveau) => dit is het 3e orde neuron.
N.B. Op de weg van de nc. tractus solitarii naar de VPM kan een letsel zogenaamde ageusia 
veroorzaken => hierdoor is geen bewuste smaak meer mogelijk, maar wel een subcorticale 
reactie via de f. reticularis).
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Aminozuren zijn uitstekende energiebronnen. Sommige 
smaken ‘goed’, andere bitter. Daarom is het niet verbazend dat 
er zeer verscheidene transductiemechanismes bestaan.

Signaaltransductie van umami [Afb. 10]
A. Directe activatie van Ca/Na-gevoelig kanaal 

o Binding van glutamaat aan kanaal, waardoor influx van 
Na/Ca.

o Depolarisatie van de membraan, waardoor nog meer 
Ca-influx via voltage-gated kanaal.

o Beide vormen van Ca-influx zorgen voor vrijzetting van 
neurotransmitter.

B. Binding aan GPCR
o Glutamaat bindt aan een mGluR (metabotrope 

glutamaatreceptor, werkt via GPCR).
o (vermoedelijk) verlaging van cAMP
o Daling van cAMP modificeert een onbekend kanaal

C.  Andere AZ: andere pathways
o Arg, Pro: eigen kanaal
o Leu: ander 2nd-messenger-systeem
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Vanaf de VPM (pc) is er projectie op de primaire gustatieve cortex (area G = insulo-operculair + BA36 
(Brodmann-area)). Dit is het 4e orde neuron

Hogere-orde-neuronen vanaf de area G (m.h. oog op integratie):
o Area 1-2 (tactiele gevoeligheid, zoals bvb. temperatuur of hardheid (biefstuk))
o Precentraal operculair gebied
o Insula anterior en orbito-frontale cortex (area 12-13): integratie met olfactief systeem (vanaf 

piriforme cortex en mediodorsale thalamus); dit zijn de flavour-gebieden.

Afbeeldingen:

Het gustatief systeem systematisch. [Afb. 11, vorige pag.]
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Projecties van het gustatief systeem [Afb. 12, vorige pag.]: bemerk de rostrale projectie in de nucleus 
tractus solitarii (NST) van de rostrale receptoren, en de caudale projectie van de caudale receptoren. 
Dit speelt ook een rol in de motorische respons: slikken (rostraal) versus braken (caudaal)
Projectie op de corticale gebieden [Afb. 13, onder]

Overzicht van het gustatief systeem [Afb. 14, onder]

Overzicht van het gustatief systeem (2) [Afb. 15]
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I.6. Neurale codering van smaak

Elk sensorieel systeem kan op 2 theoretische manieren gecodeerd worden:
o labeled line hypothesis: eenvoudig en rationeel, in die zin dat elk type ‘tastant’ zijn bepaalde 

receptor heeft, zijn specifieke bijbehorende axonen… [Afb. 16]
o broadly tuned response to stimuli [Afb. 17]: een grote specificiteit, waarbij de primaire orde 

neuronen zelfs nog minder specifiek blijken te zijn.
=> dit biedt voordelen:

1 smaakreceptor met verschillende transductiemechanismen: respons op 
verschillende ‘tastants’ (meestal sterk op 1 of 2)
receptorcellen kunnen convergeren in enkele axons: 

 zoniet zeer veel axonen (1 per specifieke receptorcel)
 integratie van informatie van verschillende smaakpapillen (vb. cel 1 

sterke respons op zuur en tegelijk cel 2 op zout => axon reageert op 
zout & zuur)

convergentie zet zich voort op hogere niveaus (selectiviteit neemt af)
zoniet zou systeem veel te veel plaats innemen

N.B. populatiecodering: cellen zijn gevoelig voor een populatie van stimuli + per stimulus ook 
een populatie aan cellen gevoelig => n x n – matrix: op die manier gevoeligheid.

Voorstelling 1 (a.d.h.v. labeled-line hypothese): groepering in NaCl-best, Sucrose-best… met 
responsen op 4 substanties. Afleidingen op de chorda tympani (vnl. tip van de tong, hierdoor weinig 
quininerespons) [Afb. 16]

N.B. Bewijs dat labeled-line hypothese niet opgaat: verschillende strookjes per cel.
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Voorstelling 2: weergeven van een patroon van neurale activiteit; per testsubstantie wordt elk axon 
afgegaan (1-40) en de respons op de 4 testsubstanties [Afb. 17]

II. Olfactie
Het olfactief systeem detecteert chemische stoffen in de omgeving: die kunnen zowel aangenaam als 
onaangenaam (vb. bedorven voedsel) zijn. De aangename vertegenwoordigen slechts 20% van het 
totaal. 

Olfactie is levensnoodzakelijk bij lagere diersoorten (o.a. rodentia), maar bij de mens sterk in functie 
afgezwakt. [Afb. 18, onder] Zo zal een rat zonder bulbus olfactorius sterven. (ter illustratie: het epitheel 
bij de mens is 10 cm² groot, bij sommige honden kan dit oplopen tot 170 cm², met daarbij nog eens 
veel meer receptoren per oppervlakte-eenheid!) Wij kunnen nog 10.000-100.000 (bij oefening, vb. 
wijnkenner) verschillende geuren onderscheiden. De sensitiviteit (vb. mercaptanen, stof die 
toegevoegd wordt aan gas met typische gasgeur tot gevolg) is soms zeer hoog: 1 deeltje per 1012 

luchtdeeltjes. 

 naar Haberly, 1990

Olfactie draagt bij tot een ruimere smaakperceptie (flavor). Dit verklaart o.m. waarom we bij 
verkoudheid ons eten minder (goed/lekker) smaken. Subjectief is het trouwens zeer moeilijk uit te 
maken wat bij welke component hoort.
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II.1. Reukorganen

Ruiken doen we met een specifiek deel van onze neus, nl. het olfactief epitheel in het dak van de 
nasale caviteit. [Afb. 19a]  

We onderscheiden 3 celtypes [Afb. 19b]: 
o olfactieve receptorcellen: de site waar transductie plaatsvindt; het zijn histologisch echte 

neuronen (axon, dendrieten) => dit is het eerste orde neuron, met een uitloper die 
rechtstreeks naar de cortex (oud type) projecteren (ipsilateraal, uitzonderlijk niet langs de 
thalamus)

o steuncellen: lijken op glia en produceren mucus
o basale cellen: bron voor nieuwe receptorcellen (turnover 4-8 weken) => dit is opmerkelijk, 

want enige type neuron dat constant vervangen wordt.

Hoe geschiedt nu het ruiken? Het opsnuiven van lucht brengt reukmoleculen, ‘odoranten’, in het dak 
van de neus (slechts klein percentage van de totaal opgesnoven lucht). Het neuro-epitheel, dat 
losstaat van de eigenlijke ademhalingsfunctie van de neus, is bekleed met een laagje mucus, dat om 
de 10 minuten wordt vervangen. Hierdoor worden de odoranten, die diffunderen in het mucus, 
bevochtigd (mucus bestaat uit water). Enkel in water kunnen odoranten gedetecteerd worden. Hierbij 
geldt: detecteerbaarheid ~ oplosbaarheid. Bij een ruptuur van de kwetsbare fila olfactoria (bundels 
axonen) kan de geurzin verloren gaan: anosmie.

In het mucus bevinden zich naast odorant binding proteins verder nog enzymes, antilichamen, 
zouten,… Vooral die antilichamen zijn belangrijk, opdat virussen (zoals rabiës) en bacteriën niet via 
deze eerder makkelijke opening zouden kunnen binnendringen.

II.2. Olfactory receptor neurons (ORNs)

ORNs hebben een enkelvoudige dendriet die eindigt in een kleine knop. [zie Afb. 19b, vorige punt] 
Vandaaruit steken verschillende cilia in het mucus. Odoranten opgelost in het mucus kunnen hieraan 
binden en zo het transductieproces initiëren. Aan de andere kant ligt een dun, ongemyeliniseerd axon. 
Alle axonen samen vormen de n. olfactorius, de eerste craniale zenuw. Dit gebeurt niet als 1 dikke 
bundel, maar als verschillende groepjes axonen die afzonderlijk door het ethmoid gaan (lamina 
cribrosa). Eens door de lamina cribrosa komen de eerste orde neuronen terecht in de bulbus 
olfactorius, alwaar synaps zal gemaakt worden met het tweede orde neuron.
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II.2.1. Transductie in de ORN

In tegenstelling tot smaakreceptoren, werkt het olfactief systeem via 1 signaaltransductiecascade, 
waarbij alle transductiemoleculen zich in de dunne cilia bevinden. 

Hoe verloopt nu deze signaaltransductie? [Afb. 20]
o Odoranten binden aan odorantreceptoren op het cilium
o Stimulatie van een G-proteine: G(olf)
o Activatie van adenylylcyclase: vorming van cAMP
o Binding van cAMP aan specifieke kationkanalen (dit is opmerkelijk!)
o Kationkanalen openen: influx van Na en Ca en depolarisatie
o Ca activeert een Ca-geactiveerd Cl-kanaal: Cl-kanaal opent
o [Cl]i >> [Cl]e (opmerkelijk, meestal Cl inhiberend!): Cl vloeit naar buiten en amplificatie van het 

depolariserende signaal (receptorpotentiaal)
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Het langzaam receptorpotentiaal (AM, amplitude-
modulatie) zal – indien sterk genoeg – in het neuron een 
alles-of-niets-respons initiëren: de actiepotentialen 
volgens een FM (frequentiemodulatie). Dit is een 
omzetting van stimulus-energie naar een elektrische 
respons. Van hieraf snelle voortgeleiding naar het CZS. 
[Afb. 21]

Voordeel van het receptorpotentiaal:
o AM: sterkte van stimulus is bepalend
o Geen drempel, geen refractaire periode

Nadeel:
o Lokaal fenomeen
o Gezien de signaaltransductie eerder traag (al is 

dit olfactief niet meteen een probleem (of je nu 
binnen de ms of de s iets ruikt…))
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De olfactieve respons kan eindigen om verschillende redenen: 
o wegdiffunderen van odoranten
o opgevangen in het mucus door scavenger-enzymen en erdoor afgebroken
o door cAMP geactiveerde afbraakcascade
o (meest waarschijnlijk) adaptatie aan de odorant, waarschijnlijk op niveau van het Cl-kanaal.

II.2.2. Diversiteit van receptoren

Een tweede typisch kenmerk voor het olfactief systeem – naast de cAMP-gemedieerde 
signaaltransductie – is het feit dat receptorproteinen zgn. odorant binding sites bezitten. Probleem dat 
zich stelt is dat er duizenden verschillende odoranten bestaan, die dan duizenden verschillende 
receptoren zou impliceren. En dit is inderdaad zo: Buck en Axel (1991, Nobelprijs 2004) toonden aan 
dat er ongeveer 1000 receptorgenen zijn (= 1% van het genoom!), die een superfamilie vormen. 1 
ORN zal slechts 1 gen tot expressie brengen, en dus 1 receptoreiwit vertonen.

II.2.3. Tuning van responsen

Om  de verschillende duizenden odoranten van elkaar te onderscheiden zijn ook hier theoretisch 2 
extreme modellen mogelijk:

o labeled-lines (feature detectors, grootmoedercellen): aanwezigheid van 1 stimulus zal 1 type 
ORN activeren en 1 soort signaal versturen…
Bezwaren bij dit model:

letsel: wordt deze stimulus nu helemaal niet meer herkend?
Wat met nieuwe geuren?
Zeer veel objecten => zeer veel cellen => nog groter deel van het genoom 
noodzakelijk

o populatie- of gedistribueerde codering: aanwezigheid van bepaalde stimuli wordt gedragen 
door activiteit van verschillende cellen, en alle cellen dragen bij tot codering van alle stimuli 
(hier gaat het dus om)
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We onderscheiden 4 subfamilies, die op het olfactief epitheel 
topografisch georganiseerd zijn in 4 stroken. Elke strook bevat 
dus één subfamilie, maar binnen de subfamilie zijn de 
verschillende ORNs at random verdeeld. [Afb. 22, links, 
theoretisch model met 3 (ipv.4) subfamilies]
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Brede tuning? [Afb. 23, boven links]
o Er is geen absolute specificiteit binnen 1 cel, doch wel gedeeltelijk. Er is 1 type receptor per 

ORN aanwezig, maar verschillende odoranten kunnen erop binden. 
o Iedere cel heeft een optimum stimulus of stimuluswaarde, waarvoor het aantal 

actiepotentialen [Afb. 23b] maximaal is. 
o Cellen verschillen onderling in hun optimum
o Odoranten stimuleren meerdere ORN’s
o De concentratie van odorant speelt uiteraard ook een rol

Populatiecodering: [Afb. 24, boven rechts, naar Sicard en Holley, 1984]
o Horizontaal: iedere cel wordt geactiveerd door een verschillend patroon van odoranten
o Verticaal: iedere odorant activeert een groot aantal cellen

Hoe komt deze selectiviteit tot stand (= speculatief)
o Per odorant: verschillende ‘odotopen’ [Afb. 25, hieronder]
o 1 ORN = 1 receptortype
o odotoop kan – met verschillende affiniteit – binden op verschillende receptortypes, met 

variabele respons (al dan niet depolarisatie met variabele sterkte)
o dit patroon is uniek per odorant [zie Afb. 23 en 24]

      ORN 1         ORN 2           ORN 3
odorant 

16
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II.3. Centrale olfactieve pathways

II.3.1. De bulbus olfactorius

ORNs sturen hun axon door de lamina cribrosa naar een bilaterale bulbus olfactorius. De bulbus 
olfactorius is opgebouwd uit verschillende glomeruli, sferische structuren van 50-200µm waar de fila 
olfactoria (25.000 axonen) synaps maken met de tweede orde neuronen (ongeveer 100), die in de 
tractus olfactorius zullen verlopen. [Afb. 26, boven]

De mapping van de receptorcellen in de glomeruli is verbazend precies. Alle ORNs die eenzelfde gen 
tot expressie brengen (dus eenzelfde receptortype) projecteren naar dezelfde glomerulus. Dit wordt 
getest door een bepaald gen te koppelen aan een reporter (kleurtje, hier P2-gen). [Afb. 27 en 28] 
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In de bulbus olfactorius wordt dus synaps gemaakt tussen een ORN en het tweede orde neuron. Deze 
neuronen zijn de mijter- en pluimcellen (mitral/tufted cells, M/T). Dit zijn de projectiecellen van de 
ORNs. We onderscheiden primaire (apicaal, contact met ORN in glomerulus) en secundaire (basaal of 
lateraal, onderlinge beïnvloeding van andere M/T-cells) dendrieten. [Afb. 29]

Dit wil dus zeggen dat 1 receptoreiwit (gecodeerd door 1 gen) via 1 populatie ORN geconvergeerd 
wordt naar 1 glomerulus, waar 1 specifieke populatie M/T-cellen aanwezig is.
 

II.3.2. Fysiologie van de M/T-cel
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Moleculair receptief veld van een M/T-cel:
o Alle ORNs behorende bij de M/T-cel
o Respons van M/T-cel nagaan op batterij van 

odoranten (batterij: niet willekeurig, maar met 
systematische structuurvariaties [Afb. 30, links: 
benzeenring met variabele zijketens]

o Receptief veld = beetje geforceerd begrip (zoals 
vb. somatisch & visueel systeem): hier geen 
ruimtelijke afbakening maar structurele 
eigenschappen die leiden tot inhibitie/activatie. 
[Afb. 31, onder]

Wat zien we? [Afb. 30, Mori en Yoshihara, 1995]?
o Ook indien geen voltage (doorlopende lijn onder 

elk patroon) soms AP (spontane activiteit?? Of 
komt dit door de odoranten die toch sowieso in 
het labo aanwezig zijn??)

o Ritmiciteit (in groepjes met pauze ertussen): 
ademhaling (golflijn helemaal onderaan) 
verantwoordelijk??
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Ook in de M/T-cel treffen we een vorm van tuning aan, afstemming op een bepaalde stimulus of een 
component van de stimulus, zoals vb. lengte van de zijketens voor één M/T-cel (C3-C4, ongeacht de 
aard van de verbinding) [Afb. 32, linksboven, Mori en Yoshihara, 1995]

Aan de hand hiervan kunnen we over verschillende M/T-cellen een gevoeligheid noteren (U staat voor 
de verschillende M/T-cellen, de lengte van de balk voor gevoeligheid aan de erboven gegeven 
ketenlengtes) [Afb. 33, rechtsboven, Mori en Yoshihara, 1995]

Ieder odorant heeft een aantal odotopen en zal dus een aantal receptoreiwitten activeren, dit komt 
overeen met 1 (of enkele) glomerulus/i (1 glomerulus / ORN) en bijbehorende M/T-cellen. Het 
activatiepatroon is uniek per odorant (zie eerder) [Afb. 34, onder, Sullivan en Dryer, 1996: vb. odorant 
1 activeert glomerulus ABCE en M/T-cel behorend bij ABCE]
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Tussen 2 M/T-cellen bevinden zich korrelcellen (granule cells). Deze amacriene cellen zijn a.h. ware 
gaba-erge interneuronen. Ze zorgen voor een lokale inhibitie. 

Laterale inhibitie: in glomeruli ABC wordt een activatiepatroon gemeten. Wanneer we willen weten 
welk signaal doorgegeven wordt via het axon van de M/T-cel die overeenkomt met glomerulus B, 
moeten we de inhiberende signalen die A en C via hun interneuron doorgeven, van het initiële profiel 
aftrekken. We krijgen dus een versmalling van het profiel, en dus een opscherping van selectiviteit. 
Synapsen tussen M/T-cel en interneuron zijn dus bidirectioneel. [Afb. 35, Sullivan en Dryer, 1996]

II.3.3. Corticale projecties van de M/T-cel

De axonen van de M/T-cellen verlopen door de tractus olfactorius. Die loopt onmiddellijk naar 
bepaalde corticale regio’s, alvorens naar de thalamus te projecteren. Dit maakt olfactie uniek.

De bulbus olfactorius projecteert in de primaire olfactieve cortex. Die bestaat uit:
o nc. olfactorius anterior: binasale vergelijking (een hond navigeert op basis van verschillen in 

intensiteit beiderzijds); via kruising langs commissura anterior
o cortex (pre)piriformis + tuberculum olfactorium: bewuste perceptie, verder naar mediodorsale 

thalamus en orbito-frontale cortex
o entorhinale cortex: projecteert op hippocampus en heeft functie in vorming van 

geheugensporen (cf. tas koffie in ‘en recherche du temps perdu’ (Proust))
o amygdala : projecteert op hypothalamus voor emotie/motivatie (vecht/vlucht na 

gewaarwording)

Het olfactief systeem schematisch [Afb. 36]

20



Chemische zintuigen

Het olfactief systeem: vereenvoudigd [Afb. 37]

Ten slotte nog een belangrijk experiment i.v.m. motivatie (amygdala):
o zorgen voor een bepaalde geur in een klaslokaal en kinderen eenvoudig videospelletje laten 

spelen (wie slaagt, krijgt een snoepje)
o manipulatie: niemand slaagt dus niemand krijgt snoepje => frustratie
o herhaling van de proef zonder manipulatie, maar opsplitsing in 2 testgroepen:

andere geur in klaslokaal: de meeste kinderen slagen
dezelfde geur als in 1e test: prestatie daalt door associatie met geur

II.4. Alternatieve coderingen in het olfactief systeem: spatiaal en 
temporeel

Hoe komt het dat we geuren van elkaar kunnen onderscheiden. Hiervoor steunen we op 3 ideeën:
o elke geur heeft een representatie in het brein door verschillende neuronen
o de neuronen verantwoordelijk voor een specifieke geur kunnen georganiseerd worden in 

spatiale kaarten
o de timing van de actiepotentialen kan een essentiële code zijn voor specifieke geuren

II.4.1. Populatiecodering

Zoals in gustatie gebruikt ook het olfactief systeem een grote populatie receptoren voor respons op 1 
odorant. 1 bepaalde receptor zal reageren op verschillende odoranten. Een combinatie van beiden zal 
zorgen voor geurherkenning. [cf. Afb. 23 en 24]
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II.4.2. Olfactieve kaarten

II.4.3. Temporele codering in het olfactief systeem

22

Een sensorische kaart is een geordend arrangement van neuronen. Deze 
neuronen correleren met een bepaald kenmerk uit de omgeving. Micro-
elektroderegistratie kan ons leren dat bepaalde stukken van de bulbus 
olfactorius reageren op bepaalde stimuli. Dit kan gevisualiseerd worden, 
zoals hieronder bij de salamander. Op dit vlak gebeurt momenteel het 
leeuwendeel van het onderzoek naar olfactie. [Afb. 38, links]

(a) amylacetaat (banaan)
(b) limonene (citrus)
(c) ethyl-n-butyraat (ananas)

De cellen werden behandeld met kleuren die voltage-gevoelig zijn. De 
kleuren stellen verschillende neurale activiteit voor (licht uitgestraald door 
de kleuring): warmere kleuren (rood) stellen meer activiteit voor.

Opvallend is dat hier geen duidelijke relatie is zoals vb. bij het visueel 
systeem, en dat geur op zich enkel het ‘wat’ van de geur, en niet het ‘waar’ 
kan herkennen. Olfactiekaarten zijn dus enkel bruikbaar voor 
onderscheiden van geuren. Het doet ons ook vermoeden dat de cortex 
deze kaarten gebruikt voor geurherkenning, maar tot hiertoe is er nog geen 
bewijs gevonden. Wat wel wordt aangenomen is dat dit systeem toelaat 
om op correcte wijze connecties te vormen, en het aantal dendrieten 
aanzienlijk te kunnen beperken.

Er is meer en meer evidentie dat temporele spikingpatronen essentieel zijn in 
de codering van olfactieve stimuli. 

Geuren zijn intrinsiek trage stimuli, dus een snel afvuren van AP is niet 
essentieel om timing te coderen (respons kan zonder probleem enkele 
tientallen ms later). Hoe dit spikingpatroon te interpreteren, is nog 
onduidelijk.

Laurent e.a. testten dit systeem in 1996 op insecten, wier olfactief systeem 
sterk gelijkt op dat van vertebraten. Door analyse van het spikingpatroon van 
9 neuronen na een appel-stimulus, toonden ze aan dat volgende factoren 
belangrijk waren [Afb. 39, links]:

o Aantal spikes
o Tijdspatroon
o Ritmiciteit
o Cel-cel-synchroniteit van spikes

Bewijzen dat hersenen met die informatie ook nog iets doen, is moeilijker. 
Laurent en zijn collega’s slaagden erin bij honingbijen te bewijzen dat een bij 
geuren niet alleen analyseert door bij te houden welke olfactieve neuronen 
een signaal afvuren, maar ook wanneer… Of dit bij zoogdieren ook gebeurt, 
is onduidelijk.
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II.5. Vomeronasaal apparaat

Het vomeronasaal orgaan (VNO) is een aan het olfactief systeem parallel. Het ligt buiten het olfactief 
epitheel (OE) en de bulbus olfactorius (OB), maar projecteert in de accessoire bulbus olfactorius 
(AOB). De receptoren vormen ook een specifieke genfamilie. [Afb. 40 en 41]

Wat de functie is van dit orgaan is onduidelijk. Bij lagere diersoorten is er een duidelijke seksuele 
functie (reactie op bepaalde ‘geuren’ kan een seksuele respons initiëren), maar bij de mens ligt het 
moeilijker. Een belangrijke observatie in dit verband is de synchronisatie van menstruele cycli bij 
vrouwen die langetijd in mekaars buurt vertoeven.
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