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HET MOTORISCH SYSTEEM (1):
CONTROLE VAN BEWEGING DOOR
HET RUGGENMERG
Inleiding
Het motorisch systeem bestaat uit al onze spieren en de neuronen die ermee verbonden zijn. Dit
systeem geeft dus aanleiding tot de uiterlijke kenmerken van gedrag. Het belang werd geïllustreerd
door Sherrington (1924): “Het enige wat de mens kan doen is bewegen, en dit via 1 executieve – de
spier, of het nu is om enkele lettergrepen te fluisteren of een bos te vellen”. Gedrag is zeer complex
en omvat de simultane beweging van ong. 750 spieren aangepast aan de omgeving.
De uitdrukking ‘lopen als een kip zonder kop’ berust op de eigenschap van het ruggenmerg om
beweging te controleren: wanneer de kop wordt afgehakt, kan het beest nog bewegen door
locomotorische neuronen in het ruggenmerg. Dit zijn complexe bewegingen, doch met een repetitief
karakter (rondlopen bijvoorbeeld). Ook laesies ter hoogte van het cervicale ruggenmerg van een kat
verhinderen niet dat beweging in de achterpoten nog kan gegenereerd worden.
Commando’s uit het ruggenmerg kunnen worden geprogrammeerd vanuit de hersenen. Beweging valt
dus uiteen in 2 onderdelen: de spinale controle en de controle door het brein.

I. Het somatisch motorisch systeem
De lichaamsspieren kunnen worden ingedeeld in 2 categorieën, naargelang hun uitzicht onder de
microscoop: gestreept en glad. Gladde spieren lijnen het spijsverteringsstelsel en de bloedvaten af, en
worden geïnnerveerd door het autonoom zenuwstelsel, waardoor persitalsis en controle van bloeddruk
kunnen optreden. Gestreept spierweefsel kan toebehoren aan het hart of aan het skeletaal apparaat.
Hartspierweefsel contraheert ritmisch, ook los van enige innervatie. Vezels van het autonoom
zenuwstelsel zorgen wel voor vertraging of versnelling van het hartritme.
Spiervezels

Axonen CZS

Skeletspierweefsel maakt het grootste gedeelte van de
spiermassa uit en is verantwoordelijk voor beweging van
spieren en hierdoor ook gewrichten, oogbeweging,
ademhaling, mimiek en spraak. Het is embryologisch
afkomstig van 33 gepaarde somieten, dus kunnen we
deze spiervezels en hun bijbehorende neuronen
makkelijk samen het somatisch motorisch systeem
noemen. Dit systeem staat onder rechtstreekse invloed
van de vrije wil.
Elke skeletspier is omgeven door een
bindweefselschede die uitloopt op de pees aan het eind
van de spier. Binnenin elke spier zijn honderden
spiervezels (spiercellen), en elke spiervezel is
afzonderlijk geïnnerveerd door een takje van een zenuw
uit het CZS (dit wil niet zeggen: 1 zenuw per spiervezel!)
[Afb. 1, links].

m. biceps

Motorisch systeem (1)

2

[Afb. 2, boven] Veronderstel het ellebooggewricht. Het wordt gevormd door humerus enerzijds, en ulna
en radius anderzijds, en is omgeven door fibreus weefsel. De mogelijke bewegingen zijn flexie en
extensie. De spieren aan de anterieure zijde werken samen als flexor. Het zijn dus synergisten. Aan
posterieure zijde liggen de extensoren. Zij zijn de antagonisten van de flexoren. Spieren trekken
steeds aan een gewricht (door spanning), ze ‘duwen’ nooit. Een eenvoudige beweging zoals het
plooien van de elleboog veronderstelt dus contractie van de flexoren en relaxatie van de extensoren.
Een andere potentiële indeling van de spieren berust op hun ligging. De spieren verantwoordelijk voor
de beweging van de romp (belangrijk voor houding) zijn axiale spieren, voor de schouder- en
bekkengordel hebben we proximale of gordelspieren (ook knie en elleboog horen hierbij, belangrijk
voor basismotoriek). De extremiteiten bewegen door distale spieren, belangrijk voor de manipulatie
van objecten.

II. Het 1ste orde-motorneuron (lower motor neuron)
De somatische musculatuur wordt
geïnnerveerd door de somatische
motorneuronen in de voorste (ventrale)
hoorn van het ruggenmerg. Enkel deze
neuronen geven rechtstreekse commando’s
aan de spieren.
[Afb. 3, links]
De benaming lower motor neuron
onderscheidt hen van de descenderende
neuronen uit de hersenen, die we de upper
motor neurons noemen (2e en hogere orde
neuronen).
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II.1. Gesegmenteerde organisatie van 1° orde neuronen
De axonen van de eerste orde neuronen vormen de ventrale wortel van het ruggenmerg, die
gefusioneerd met de dorsale wortel de spinale zenuw vormen. Deze spinale zenuwen zijn dus
gemengd. Deze zenuwen worden genoemd naar hun uittredeplaats:
o Cervicaal (8)
o Thoracaal (12)
o Lumbaal (5)
o Sacraal (5)
o Coccygeaal
De verdeling van skeletspieren over het lichaam is niet evenredig, dus zijn ook motorneuronen dit niet.
In de regio’s C3-T1 en L1-S3 liggen de motorneuronen voor respectievelijk het volledige bovenste en
onderste lidmaat. De ventrale hoorn is hier dus ook prominenter aanwezig. [Afb. 4, onder]

Binnen de ventrale hoorn is een zekere somatotopische organisatie [Afb. 5, zie volgende pagina]:
o Axiale spieren liggen meer mediaal dan proximale en distale spieren
o Flexoren liggen dorsaal van de extensoren
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II.2. -motorneuronen
Binnen de eerste orde neuronen kunnen we - en - motorneuronen onderscheiden. De motorneuronen zijn direct verantwoordelijk voor het genereren van kracht door een spier. Het geheel
van één -motorneuron met alle spiervezels die erdoor geïnnerveerd worden, noemt men een
motorische eenheid. (a) Spiercontractie berust op individuele én gecombineerde actie van deze
motorische eenheden. Alle motorische eenheden die een enkelvoudige spier innerveren noemt men
de motorneuron pool van deze spier (b). [Afb. 6, onder]

II.2.1. Controle van spiercontractie door het -motorneuron
Een -motorneuron communiceert met een spiervezel door de release van acetylcholine aan de
neuromusculaire junctie. Dit is een zeer efficiënte synaps [Afb. 7, volgende pagina]:
o

ACh in respons op één presynaptisch potentiaal heeft altijd één EPSP (eindplaatpotentiaal) tot
gevolg en dus één contractie van de spier. Deze snelle contractie (en bijbehorende relaxatie)
noemt men een twitch.

o

Constante stimulatie zorgt voor een trein van AP’s en veroorzaakt een summatie van de
postsynaptische respons => gedurige contractie
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De kracht die een spier uitoefent wordt gemoduleerd door:
o Frequentie van AP (zie vorige)
o Rekruteren van synergistische motorische eenheden, te beginnen met de kleinste (vb. vingers
– 3 vezels/MN) en zo verder naar de grotere (vb. been – 1000 vezels/MN). Dit laat toe om
onder een kleine spanning zeer fijne manipulaties te genereren. Dit berust op het feit dat
kleine motorische eenheden ook een kleiner -motorneuron bezitten, dat door bouw van soma
en dendrieten makkelijker geëxciteerd wordt dan pakweg een grote motorische eenheid. (dit
wordt ook wel het grootteprincipe genoemd)

II.2.2. Input voor het -motorneuron

Het -motorneuron heeft 3 vormen van input [Afb. 8, boven]:
o Ganglioncellen in de dorsale wortel, met informatie afkomstig van het spierspoeltje (over
spierlengte) (zie later)
o Informatie uit de hersenen via descenderende banen
o Grootste gedeelte van de input komt van interneuronen in het ruggenmerg, die excitatorisch of
inhibitorisch kunnen zijn en deel uitmaken van de circuits van het spinale motorprogramma.

II.3. Types van motorische eenheden
Zoals we bij het eten van een kip kunnen merken, zijn er donkere spiervezels en ook wittere, met een
verschillende biochemische samenstelling en ook een verschillende smaak. Dit geldt ook zo bij de
mens en dus kunnen we 2 types onderscheiden:
o Rode spiervezels: groot aantal mitochondria, oxidatief metabolisme, trage contractie maar niet
snel vermoeid => maken deel uit van trage motorische eenheden (vb. beenspieren)
o Witte spiervezels: weinig mitochondria, anaeroob metabolisme, snelle contractie en
vermoeidheid => maken deel uit van snelle motorische eenheden (vb. armspieren)
De morfologie van de motorische eenheid is ook verschillend. Motorneuronen van snelle motorische
eenheden hebben een grotere diameter en snellere axonen dan trage motorische eenheden.
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Ook de snelheid van afvuren varieert: motorneuronen van snelle motorische eenheden vuren aan 3060 Hz, terwijl dit bij de tragere ligt rond 10-20 Hz.
Waarom is een spier x nu snel of traag? Wordt dit bepaald door eigenschappen van de spier zelf, of
eerder door eigenschappen van de zenuwvezel die deze spier bezenuwt? In dit verband deed Eccles
een interessant experiment, door een ‘trage’ zenuw te transplanteren op een ‘snelle’ spier, en
omgekeerd. Deze procedure resulteerde inderdaad in een transformatie van de snelle naar een trage
spier, o.i.v. de ‘trage’ zenuw. Het fenotype van de spier wordt dus bepaald door de zenuwvezel.
[Afb. 9, onder]. De bevindingen dat deze switch veroorzaakt wordt door een verandering van APfrequentie, geeft ook verschillende suggesties betreffende leren en geheugen.

Naast deze structuurwijziging door verandering van innervatiepatroon (relatieve wijziging), is de spier
ook onderhevig aan absolute wijzigingen. Langdurige verhoogde activiteit (powertraining) zal
aanleiding geven tot hypertrofie, terwijl een langdurige inactiviteit leidt tot atrofie en degeneratie, zoals
we zien bij langdurig bedlegerige mensen.

III. Excitatie-contractiekoppeling
Zoals reeds aangehaald, is spiercontractie geïnitieerd door de release van ACh vanaf de bouton
terminal van de axonen. Dit ACh bindt een nicotinische receptor, wat een grote EPSP veroorzaakt. De
voltage-gated Na-kanalen worden hierdoor geprikkeld (drempel overschreden) en Na stroomt de cel
binnen, wat een AP in de spiercel veroorzaakt. Die is voldoende opdat de stores in het SR zouden
geopend worden, en dit leidt tot spiercontractie. Heropname en daling van Ca leidt verder tot relaxatie
van de spier.

III.1. Structuur van een spiervezel [Afb. 10, volgende pagina]:
Embryologisch treedt een fusie op van spier-precursorcellen. Dit wordt een meerkernige cel of
syncytium.
We onderscheiden hierdoor lange cellen als vezels. De celmembraan van zo’n vezel is het
sarcolemma.
Ultrastructureel kunnen we een indeling maken in myofibrillen, omgeven door sarcoplasmatisch
reticulum, dat verantwoordelijk is voor storage van calcium.
De actiepotentialen over het sarcolemma vinden hun weg naar de SR via T-tubuli.
Er is een gespecialiseerde koppeling tussen een voltagegevoelig proteïne in de membraan van de Ttubulus en een Ca-kanaalproteïne in het sarcolemma Dit leidt tot een conformatieverandering. Het Tproteïne trekt als het ware de ‘stekker uit het stopcontact’. Hierdoor kan Ca het SR verlaten en zorgen
voor contractie.
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Sarcolemma

III.2. Moleculaire basis voor spiercontractie
De myofibril is verdeeld in verschillende segmenten door zogenaamde Z-schijven. Het stuk van de
myofibril tussen 2 Z-schijven is een sarcomeer. Aan beide zijden van de Z-line zitten dunne filamenten
vast. Deze dunne filamenten van 2 naburige sarcomeren raken elkaar niet. Tussen de beide series
dunne filamenten bevindt zich een laag dikke filamenten. Contractie geschiedt wanneer de dunne
filamenten (actine) over de dikke (myosine) schuiven. Dit brengt 2 Z-schijven dichterbij elkaar, of in
andere woorden, verkort het sarcomeer. Ultrastructureel binden de myosinehoofdjes aan de
actinemoleculen, waardoor een conformatieverandering optreedt. Met verbruik van een ATP zorgt
ervoor dat de myosinehoofdjes weer loskomen van de actines. Deze cyclus herhaalt zich, waardoor
de myosinehoofdjes als het ware over de actinefilamenten wandelen.
[Afb. 11 en 12, volgende pagina]
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Bij een spier in rust kan myosine niet interageren met actine omdat de hechtingspunten op het actine
bedekt worden door troponine. Ca zal binden aan troponine, waardoor de bindingssites vrij komen te
liggen. [Afb. 13, onder]

Contractie zal dus optreden indien zowel Ca als ATP voorhanden zijn,
relaxatie treedt dan weer op wanneer Ca gesequestreerd wordt door het
SR. Dit proces hangt af van een SERCA-pomp, en vereist ook weer ATP.

We kunnen dus als volgt samenvatten:
o EXCITATIE
o AP in -motorneuron
o ACh-release in bouton terminal
o Ach bindt aan nicotinische receptor => depolarisatie sarcolemma (EPSP)
o Voltage-gated Ca-kanalen openen => AP naar T-tubuli
o Depolarisatie van T-tubuli => Ca-release uit SR
o CONTRACTIE
o Ca bindt aan troponine => myosine bindingssites liggen vrij
o Myosinehoofdjes binden aan actine => conformatieverandering
o Loskoppeling actine-myosine d.m.v. ATP
o Herhalen van deze cyclus zolang Ca en ATP aanwezig
o RELAXATIE
o Sequestratie van Ca door SR (via ATPase)
o [Ca] daalt => myosine bindingssites weer bedekt door troponine
Dit verklaart het fenomeen rigor mortis (lijkstijfheid). Een dode heeft geen ATP meer en dus zal
myosine niet meer loskoppelen van actine, en zal de SERCA pomp niet meer geactiveerd worden om
Ca te verwijderen. Actine en myosine blijven dan permanent aan elkaar vasthangen.
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IV. Spierziekten en -motorneuronaandoeningen
IV.1. Amyotrofe lateraal sclerose (ALS)
De eerste symptomen van ALS zijn spierzwakte en atrofie. Over de 3-5 jaren die volgen, treedt verlies
op van elke willekeurige (vrijwillige) beweging: wandelen, spreken, slikken en op termijn ademhalen.
Cognitieve functies worden niet aangetast, waardoor de patiënten zich ten volle bewust zijn van hun
aftakelend lichaam. ALS is een zeldzame aandoening (1/20.000), en wordt vaak ook Lou Gehrig’s
disease genoemd (naar de beroemde baseballer die aan ALS leed).
Spierzwakte en paralyse duiden op beschadiging van motorische eenheden: degeneratie van grote motorneuronen treedt op. Ook de neuronen van de motorische cortex worden aangetast, andere
corticale gebieden worden vreemd genoeg gespaard.
De exacte oorzaak van ALS is onbekend. Een klein percentage van ALS-gevallen zijn genetisch door
een defect in het superoxide dysmutase. Hierdoor kunnen vrije zuurstofradicalen niet meer worden
opgeruimd en treedt irreversibele cellulaire schade op. Een andere mogelijke oorzaak is
excitotoxiciteit. Overactiviteit van glutamaat (de excitatorische transmitter in onze hersenen) of
aanverwanten (zoals cycadenoten op Guam) kan leiden tot abnormalisatie van de neuronenstructuur.
Een bijkomend defect van de glutamaat transporter kan leiden tot een versneld ziektebeeld.
Een eerste poging tot therapie lag voor de hand met de glutamaatrelease blokker ‘riluzole’. Dit
medicament kon de ziekte een paar maanden vertragen, maar een lange termijnoplossing bleek er
niet te zijn. Voorlopig kan men zich ook behelpen met vit.C en vit.E, die radicalen capteren, maar de
ziekte is vooralsnog ongeneeslijk.

IV.2. Myasthenia gravis
Wanneer onze efficiëntste synaps, m.n. de neuromusculaire junctie (zeer veel ACh, zeer veel
receptoren en een zeer grote EPSP), het laat afweten, treedt een stoornis op als myasthenia gravis,
wat zoveel betekent als een zeer ernstige spierzwakte. Karakteristieken zijn zwakte en vermoeienis
van vrijwillige spieren, inclusief de spieren van het gelaat. Deze ziekte kan fataal zijn indien de
ademhaling wordt gecompromitteerd. Een opmerkelijk kenmerk is ook dat de ernst van de spierzwakte
variabel is, zelfs over het verloop van 1 dag.
Myasthenia gravis is een autoimmuunziekte: ons eigen immuunsysteem ontwikkelt antilichamen tegen
de eigen nACh-receptor. Die antilichamen binden op de receptor, waardoor het echte ACh geen effect
meer heeft. De neuromusculaire junctie degenereert.
Een min of meer effectieve behandeling is dan ook gevonden in een blokker van het middel dat ACh
afbreekt, nl. acetylcholinesterase. Het weinige ACh dat bindt op de receptor kan langer actief blijven
en de spierzwakte vermindert. Het therapeutisch venster (dosering) is echter eng, te eng zelfs: te veel
ACh in de synaptische spleet leidt tot desensitizatie van de receptor. Potentiële therapie is
immunosuppressie (door medicatie of thymectomie). De prognose voor deze patiënten is goed.

IV.3. Ziekte van Duchenne
Musculaire dystrofie omvat een groep van verschillende aandoeningen, gekarakteriseerd door
spierzwakte. Duchenne treedt op bij jongens voor de adolescentie (rond 12 jaar in een rolstoel). De
progressie is enorm, en meestal overlijden de patiënten voor hun 30.
Het overervingspatroon is x-gebonden recessief door een heterozygoot defect bij mannen in het gen
voor dystrofine, een hechtproteïne van het spiercytoskelet aan het sarcolemma. Een gedeeltelijk
polymorfisme in het mRNA voor dystrofine leidt tot een minder sterke variant, nl. de ziekte van Becker.
Dystrofine blijkt niet zo essentieel te zijn voor spiercontractie omdat patiëntjes normaal zijn gedurende
de eerste jaren van hun leven. Vermoedelijk is er een secundaire aantasting in het contractiel
apparaat nodig vooraleer de ziekte optreedt.
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V. Spinale controle van motorische eenheden
V.1. Proprioceptie uit spierspoelen
V.1.1. Anatomie
Diep in de meeste spieren ligt een gespecialiseerd orgaantje, m.n. de spierspoel: een geheel van
gespecialiseerde spiervezels (intrafusale vezels) in een fibreus kapsel, waarbij het middelste deel
gezwollen is en het geheel er doet uitzien als een spoeltje. In dit middengedeelte liggen Iasensorische axonen, die samen met de vezels een proprioceptief orgaantje vormen. Ze detecteren
veranderingen in spierlengte. Ia-axonen zijn de dikste gemyeliniseerde axonen die we hebben,
waardoor zeer snelle overdracht van het signaal mogelijk is. De Ia-axonen lopen naar de dorsale
hoorn van het ruggenmerg, waar ze excitatorische synapsen maken met interneuronen en motorneuronen in de ventrale hoorn. De Ia-axonen maken zelfs synaps met elk -motorneuron dat
spiervezels bezenuwt van dezelfde spier als waar het spoeltje gelegen is dat ontstaan geeft aan de Iaaxonen. [Afb. 14, onder]

V.1.2. Myotatisch reflex
Een vaststelling die we doen als we een spier uitrekken, is dat die automatisch zal contraheren. Dit is
het myotatisch reflex. Dit reflex heeft feed-backinformatie nodig vanaf de spierspoeltjes (want wanneer
we een Ia-axon doorsnijden –zelfs met een intact -motorneuron-, is het myotatisch reflex afwezig).
Wanneer een spier wordt uitgerokken, wordt dit gedetecteerd door het spierspoeltje, dat meer AP’s zal
afvuren via het Ia-axon (bij relaxatie neemt de vuursnelheid af). Door synaps in het ruggenmerg met
het -motorneuron zullen de extrafusale vezels contraheren.
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De Ia-vezel en het -motorneuron vormen een
monosynaptische (myotatische) reflexboog.
Wanneer een gewicht aan de spier wordt
gehangen, rekt de spier uit (en zo ook de
intrafusale vezels van het spierspoeltje).
Mechanogevoelige kanalen in het spierspoeltje
gaan open, waardoor een AP kan gegenereerd
worden in het Ia-axon. Door de synaps met het motorneuron wordt het signaal doorgegeven en
zal de spier de uitrekking ongedaan maken door
contractie. [Afb. 15, boven]
Klinisch vindt dit zijn toepassing in het
kniepeesreflex. Een slag op de pees van de
quadriceps zal testen of de spierspoel deze
stimulus detecteert, en een contractie (en dus
vooruitschoppen van het onderbeen) tot gevolg
heeft. [Afb. 16, links]
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V.2. -motorneuronen

De spierspoeltjes bevatten intrafusale vezels, die lichtelijk verschillen van de klassieke extrafusale
vezels die we elders in de spier aantreffen. Een belangrijk verschil is echter de bezenuwing van beide:
de extrafusale vezels worden bezenuwd door het -motorneuron (zie eerder), de spierspoeltjes
(intrafusale vezels) door het -motorneuron. [Afb. 17, boven]
Hierdoor zal de detectie door het spierspoeltje van uitrekking in het spierspoeltje (door commando van
een upper motor neuron bijvoorbeeld) niet alleen een gevolg hebben voor de spier zelf, maar ook het
spierspoeltje zelf doen mee contraheren. Zoniet zou het spierspoeltje geen informatie meer
verschaffen over de exacte lengte van de spier. [Afb. 18, onder]
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Het -motorneuron innerveert de intrafusale spiervezels aan beide einden van het spierspoeltje.
Activatie zal dus beide polen van de intrafusale spier doen contraheren, hetgeen het equatoriale deel
van de intrafusale spier uitrekt, wat via mechanoreceptie het Ia-axon stimuleert.
Het myotatisch reflex kunnen we dus zien als een feedbackloop ( -loop), waarbij een verandering van
-motorneuronactivatie verantwoordelijk is voor een verandering van het ijkpunt van het systeem.
o
-motorneuron gestimuleerd: contractie intrafusaal
o mechanoreceptor activatie => Ia-vezel
o Ia maakt synaps met -motorneuron => contractie extrafusaal
Commando’s uit de motorische cortex van de hersenen zullen zorgen voor een simultane activatie van
zowel - als -motorneuronen.

V.3. Informatie uit Golgi peesorgaantjes
Naast informatie uit spierspoelen is een 2e bron proprioceptief orgaantje het zogenaamde Golgi
peesorgaantje. Dit orgaantje, gelegen in de junctie tussen spier en pees, meet de spanning in de spier
en de kracht van de contractie. Informatie wordt doorgestuurd via Ib-axonen, die dunner zijn dan hun
Ia-equivalenten in de spierspoeltjes, maar de informatie nog steeds snel geleiden. [Afb. 19, onder]

In tegenstelling tot de spierspoeltjes die parallel zijn geschakeld, is het Golgi-orgaantje in serie
geschakeld met het -motorneuron, wat meteen ook verklaart waarom de ene spierlengte en de
andere spierspanning detecteert. [Afb. 20, volgende pagina]
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De Ib-afferenten vormen synaps in het dorsale ruggenmerg met interneuronen, die inhiberende
connecties maken met -motorneuronen van dezelfde spier. Dit vormt de basis voor een 2e spinaal
reflex, het omgekeerd myotatisch reflex. Dit reflex dient om te voorkomen dat de spier in extreme
omstandigheden overladen raakt. De normale functie is echter een regulatie van de spierspanning
binnen een optimale range: wanneer de spierspanning stijgt, zal de spier minder contraheren;
wanneer de spanning daalt, zal de inhibitie op het -motorneuron verminderen en contractie
toenemen (om fijne manipulaties toe te staan (weinig kracht doch stevig)). [Afb. 21, onder].
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V.4. Proprioceptie uit de gewrichten
Een derde type proprioceptieve orgaantjes, waarover echter weinig is geweten, zijn de
proprioceptoren aanwezig in het bindweefsel van de gewrichten (ligamenten en kapsels). De axonen
hier zijn mechanogevoelig en reageren op veranderingen in hoek, richting en snelheid van beweging
in een gewricht. De meeste axonen adapteren snel en dienen dus voor de detectie van beweging,
maar een minderheid is ook verantwoordelijk voor de normale stand van het gewricht (in rust dus).
Ondanks het lage aantal rustreceptoren zijn we toch vrij goed in staat om in te schatten hoe ons
gewricht in de ruimte gepositioneerd staat. Dit duidt aan dat de functie van deze proprioceptoren niet
absoluut is en gecombineerd wordt met informatie uit spierspoelen en peesorgaantjes (en
waarschijnlijk ook bepaalde receptoren in de huid). Een ander argument hiervoor is dat mensen met
een heupprothese dit ook nog steeds kunnen, alhoewel hun heup waarschijnlijk ergens in een pot
formol steekt.

V.5. Spinale interneuronen
Heel veel activiteit van zowel -motorneuronen, Ib-neuronen… wordt gemedieerd door interneuronen.
Deze interneuronen ontvangen ook niet alleen informatie van sensorische afferenten, maar ook van
descenderende hogere orde neuronen en collateralen. En ook interneuronen zelf zijn met elkaar
verbonden. Maar waarom? Stel dat zowel myotatisch reflex als omgekeerd myotatisch reflex
gelijktijdig optreden, dan is het netto-effect 0, en dit kan niet…

V.5.1. Inhibitorische input
Veronderstellen we het myotatisch reflex. De flexoren van de elleboog contraheren, maar
noodzakelijkerwijze moeten ook de extensoren relaxeren. Contractie van de ene groep spieren samen
met relaxatie van de antagonisten noemt men reciproke inhibitie. Dit kan omdat collateralen van de
actieve Ia-afferent synaps maken met een inhibitorisch neuron dat het -motorneuron van de
antagonist zal inhiberen. [Afb. 22, onder]

Deze reciproke inhibitie is ook belangrijk bij een descenderend signaal zoals het vrijwillig plooien van
de arm. Hierdoor zal de extensor worden uitgerokken en een myotatisch reflex worden uitgelokt,
waardoor de flexie van het gewricht zou worden tegengewerkt. Dit gebeurt niet, want de
descenderende baan zal ook synaps maken met een inhibitorisch interneuron dat het antagonist motorneuron zal tegenhouden waardoor flexie van het gewricht mogelijk is.

Motorisch systeem (1) 17

V.5.2. Excitatorische input
Wanneer we op een duimspijker trappen, zullen we allerlei spiergroepen moeten gebruiken: we zullen
niet alleen ons onderbeen, maar ook ons bovenbeen buigen en zelfs een aantal voetspieren zullen
betrokken zijn. Dit is het polysynaptisch flexor reflex. Het duurt evenwel langer dan een klassiek
myotatisch reflex, aangezien meer neuronen betrokken zijn. Zowel de flexoren van boven als
onderbeen zullen door pijnafferenten gestimuleerd worden (samen met inhibitie via interneuronen van
de extensoren, zie vorige), en 3 gewrichten zullen in flexie gaan. [Afb. 23, onder]

Dit stelt echter een probleem, aangezien we de reflex van het ene been moeten compenseren om niet
om te vallen. Hiervoor gebruiken we het gekruist extensorreflex, waarbij de extensoren van de andere
kant worden gestimuleerd en de flexoren geïnhibeerd (ook: ‘reciproke inhibitie’, maar dan stimulatie
van flexie aan de ene kant en inhibitie ervan aan de andere) [Afb. 24, onder]
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V.6. Genereren van een spinaal motorprogramma voor stappen
Om na te gaan hoe het programma in elkaar zit dat toelaat te stappen werd de ‘lamprey’ gebruikt als
diermodel, een in 450 miljoen jaar weinig geëvolueerde kaakloze vis met betrekkelijk weinig neuronen
(makkelijker werken), waarbij een deel van het ruggenmerg kon worden geïsoleerd en in vitro nog
steeds beweging kon genereren. [Afb. 25, onder]

Ook het gekruiste extensorreflex (zie vorige) lijkt een bouwsteen te zijn voor verder onderzoek naar
locomotoriek. Stappen is immers een afwisseling van het ene en het andere been in respectievelijk
flexie/extensie. Aangezien een kip zonder kop nog steeds kan lopen, zit dit programma dus volledig in
het ruggenmerg. Er moeten dus ‘centrale patroongeneratoren’ aanwezig zijn.
De eenvoudigste centrale patroongeneratoren zijn een soort pacemakercellen met een basale
ritmische activiteit. Onderzoek toonde aan dat deze ritmische activiteit zijn oorsprong vond bij de
NMDA-receptor (N-methyl-D-aspartaat). Deze NMDA-receptor heeft als belangrijkste kenmerk dat
glutamaat moet gebonden zijn én de membraan gedepolariseerd voor influx van zowel Na als Ca.
Daarenboven bevatten spinale interneuronen ook Ca-gevoelige K-kanalen, waardoor ook repolarisatie
mogelijk is.
Van het ogenblik dat glutamaat gebonden is, kan volgende cyclus starten [Afb. 26, onder]:

1. depolarisatie van de membraan: Na en Ca komen de cel binnen via de NMDA-receptor
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2.
3.
4.
5.
6.

Ca activeert K-kanaal
K-efflux => hyperpolarisatie
hyperpolarisatie zorgt dat Mg het NMDA-kanaal blokt
stop influx Ca => sluiten K-kanaal
depolarisatie van de membraan en cyclus herbegint

Deze CPG’s zitten in spinale interneuronen. Combinatie van intrinsieke pacemaker- eigenschappen
met synaptische connecties laat stappen toe. Activatie van het ene excitatorisch neuron zal een
inhibitorisch neuron voor het andere activeren waardoor inhibitie optreedt. Het inhibitorisch neuron zal
zichzelf ook inhiberen (pacemakeractiviteit), waardoor het andere excitatorisch neuron niet meer
geïnhibeerd wordt, en nu zelf via een ander inhibitorisch interneuron het eerste excitatorisch neuron
zal inhiberen. Na auto-inhibitie van het inhibitorisch neuron kan de cyclus zich herhalen (stappen).
[Afb. 27, onder]

Bij hogere diersoorten zijn de circuits natuurlijk complexer. Een kat zonder ruggenmergreflexen kan
nog steeds stapgedrag ontwikkelen in de achterpoten indien de descenderende banen uit de
hersenen aanwezig zijn. Daarenboven zijn de vereisten aan het systeem hoger (springen, lopen,
huppelen…) en is de complexiteit noodzakelijk.

