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HET MOTORISCH SYSTEEM (2)
Inleiding
Naast de spinale controle over de beweging, wordt elke vrijwillige activiteit gecommandeerd door de
hersenen (wat niet wegneemt dat deze banen langs het ruggenmerg lopen).
We kunnen het motorisch systeem theoretisch in 3 hiërarchische niveaus indelen
o Het hoogste niveau is dat van de geassocieerde neocorticale gebieden samen
met de basale ganglia. Het is verantwoordelijk voor de strategie van de
beweging: het doel van de beweging en hoe we het best dat doel bereiken.
o Het middelste niveau is dat van de motorische cortex en het cerebellum. Het is
verantwoordelijk voor de tactiek van de beweging: de opeenvolging van de
verschillende spiercontracties (in ruimte en tijd) om accuraat het gestelde doel
te bereiken.
o Het laagste niveau zit in de hersenstam en het ruggenmerg. Hier wordt de
beweging uitgevoerd door activatie van de -motorneuronpool en de
bijkomende aanpassingen qua houding (indien noodzakelijk).
Een concreet voorbeeld vinden we bij een baseball-pitcher [Afb. 1, links]:
o Neocortex heeft informatie over waar we ons in de ruimte bevinden (door
integratie van de verschillende sensoriële systemen en geheugen) => welke
bal ga ik gooien (snelle, effect?)
o Motorische cortex neemt de beslissing: nu start ik met het gooien van een …
bal (afhankelijk van de vorige keuze) en dat vereist de opeenvolgende actie
van die en die gewrichten
o Hersenstam en ruggenmerg voeren de beweging uit, samen met een aantal
aanpassingen opdat we niet zouden vallen tijdens het werpen + connecties in
de hersenstam om ogen gefixeerd te houden

Dit type snelle vrijwillige beweging is niet onder invloed van hetzelfde type sensoriële feedback die de
anti-gravitatiereflexen uitmaakt. De beweging is té snel om afgewisseld te worden met sensorische
feedback. Sensorische informatie gaat wel vooraf aan de beweging, om de startpositie van de
ledematen en de romp te detecteren en anticipatie op mogelijke effecten van de beweging mogelijk te
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maken. Ook sensorische informatie tijdens de beweging wordt geregistreerd, maar deze dient vooral
om opeenvolgende gelijkaardige bewegingen te verbeteren.
De eigenlijke functie van elk hiërarchisch niveau hangt zodanig af van sensoriële informatie dat we
eigenlijk kunnen spreken van een sensorimotorisch systeem. Op het hoogste niveau is een mentaal
beeld van het lichaam en haar relatie met de omgeving bepaald door sensorische informatie.
Tactische beslissingen zijn gebaseerd op sensorische informatie en herinnering van voorgaande
beweging. En op het laagste niveau is sensorische informatie noodzakelijk voor het initiëren van de
beweging.

I. Afdalende spinale banen
Axonen uit de hersenen dalen af doorheen het ruggenmerg langs 2 verschillende groepen van
pathways [Afb. 2 en 3, volgende pagina]:
o In de laterale kolom van het ruggenmerg liggen de laterale pathways die verantwoordelijk zijn
voor vrijwillige beweging van vnl. de distale musculatuur en onder directe controle staan van
de motorische cortex.
o In de ventromediale kolom van het ruggenmerg liggen de ventromediale pathways die
verantwoordelijk zijn voor de controle van houding (axiale motoriek) en onder
hersenstamcontrole liggen (autonome bewegingen).
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I.1. Laterale pathways
I.1.1. Anatomische beschrijving [Afb. 4, volgende pagina boven]
De belangrijkste laterale pathway is de tractus corticospinalis. Deze vertrekt in de motorische cortex
en is de langste baan en tevens één van de grootste van ons CZS (1.000.000 axonen!). 2/3 van deze
tractus ontspringt in area’s 4 en 6 van de frontale lob, wat overeenkomt met de motorische cortex M1.
De meeste overblijvende axonen ontspringen aan de somatosensorische gebieden van de pariëtale
cortex en reguleren de stroom van somatosensorische informatie in de hersenen.
Axonen van de cortex passeren door de capsula interna, doorheen mesencephalon en pons in de
pedunculus cerebri, in de pyramis van de medulla oblongata, en kruisen (90%) bij de overgang naar
het ruggenmerg (decussatio pyramidum).
Van hieruit lopen ze in de laterale kolom van het ruggenmerg, waar ze de tractus corticospinalis
lateralis vormen en eindigen in de dorsolaterale regio van de ventrale hoorn en intermediaire grijze
stof, waar synaps wordt gemaakt met interneuronen en -motorneuronen (vnl. van de flexoren).
Vroeger ging men van de benaming ‘tractus pyramidalis’ ook uit om het motorisch systeem in te delen
in een pyramidaal en een extrapyramidaal systeem, maar ondertussen heeft men ingezien dat alle
banen toch afhankelijk zijn van de motorische cortex.
Een kleinere component van het laterale systeem is de tractus rubrospinalis, die ontspringt in de
nucleus ruber (hevige rode kleur van dit gebied bij dissectie), gelegen in het mesencephalon.
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Axonen van de nucleus ruber kruisen onmiddellijk de middellijn (reeds in de pons) en sluiten aan bij de
tractus corticospinalis lateralis (van de pyramidale baan).
De input van de nucleus ruber is dezelfde regio van de frontale cortex die ook bijdraagt aan de tractus
pyramidalis. Gedurende de evolutie van primaten blijkt inderdaad dat de indirecte cortico-rubro-spinale
pathway geleidelijk vervangen werd door een directe corticospinale baan. De rubrospinale weg is dus
bij de meeste zoogdieren de belangrijkste bijdrage voor motorische controle, maar bij de mens erg in
functie gereduceerd.

I.1.2. Effect van letsels op de laterale pathway
Experimentele laesies van zowel corticospinale als rubrospinale pathway bij apen maken dat deze
dieren niet in staat zijn om gefractioneerde bewegingen te maken met armen en handen: ze kunnen
hun schouders, ellebogen, polsen en vingers niet onafhankelijk bewegen. Vrijwillige bewegingen
gebeuren trager en minder accuraat. Rechtzitten en een normale lichaamshouding aannemen verloopt
wel normaal.
Wanneer we enkel de corticospinale baan doorsnijden, treedt hetzelfde fenomeen op als wanneer we
de volledige laterale kolom doorsnijden. De distale spieren kunnen niet onafhankelijk bewegen, en een
voorwerp wordt gegrepen met de hele hand. Na enkele maanden echter, was het deficit grotendeels
verdwenen: de rubrospinale tractus heeft de functie overgenomen (evolutionair zelfde functie).
Wanneer we de rubrospinale tractus daarna ook doorsnijden, treedt het oorspronkelijk deficit weer op.
[Afb. 5, volgende pagina onder]
CVA’s bij mensen ter hoogte van de motorische cortex of de corticospinale banen zijn niet zo
zeldzaam. Het onmiddellijk gevolg is weer paralyse, maar partieel herstel is mogelijk.
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I.2. Ventromediale pathways
De ventromediale pathways zijn 4 afdalende banen die hun origine hebben in de hersenstam en
eindigen tussen de spinale interneuronen die effect hebben op axiale en proximale spieren. Deze
banen gebruiken informatie over evenwicht, lichaamshouding en visuele omgeving om evenwicht en
houding reflexief te onderhouden.

I.2.1. Tractus vestibulospinalis en tractus tectospinalis
Superior
colliculus

Vestibular
nucleus

Medulla

Vestibulospinal tract
Tectospinal tract
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De vestibulospinale en tectospinale banen houden het hoofd gebalanceerd op de schouders wanneer
het lichaam beweegt in de ruimte, en draaien het hoofd in reactie op bepaalde stimuli. [Afb. 6, boven]
De vestibulospinale baan ontspringt aan de vestibulaire nuclei van de medulla oblongata, die
sensoriële informatie geleiden uit het vestibulaire labyrint van het binnenoor. Dit vestibulair labyrint
bestaat uit met vocht gevulde kanalen in het os temporale, nauw geassocieerd met de cochlea. De
beweging van het vocht in deze kanalen, wat gepaard gaat met beweging van het hoofd, activeert
haarcellen die via de n. VIII (n. vestibulocochlearis) hun informatie geleiden naar de nuclei
vestibulares. Eén component van de tractus vestibulospinalis projecteert bilateraal doorheen het
ruggenmerg en activeert de cervicale ruggenmergcircuits die nek- en rugspieren controleert en dus
verantwoordelijk is voor de beweging van het hoofd (en dus ook de ogen en het visueel veld stabiel
houdt). Een tweede component projecteert ipsilateraal tot aan het lumbale ruggenmerg, wat een
garantie is voor een evenwichtige rechtopstaande houding door facilitatie van extensorspieren in het
onderste lidmaat.
De tectospinale baan ontspringt in de CS van het mesencephalon, die directe input ontvangt van de
retina, maar ook vanuit de visuele cortex, en ook vanuit somatosensorische en auditieve gebieden.
Vanuit deze input construeert de CS een kaart van de wereld rondom ons. Stimulatie van een
bepaalde plaats op deze kaart induceert een beweging van hoofd en ogen naar deze plaats (om deze
plaats op de fovea te fixeren). Deze tectospinale baan is evolutionair vrij oud.
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I.2.2. Reticulospinale banen
De reticulospinale banen ontstaan hoofdzakelijk uit de formatio reticularis van de hersenstam, die over
het ganse verloop van de hersenstam net onder het aqueduct en de vierde ventrikel loopt. Dit is een
zeer complex netwerk van neuronen en vezels met input uit zeer verscheidene gebieden. We kunnen
deze formatio reticularis indelen in 2 delen die ook aanleiding geven tot 2 verschillende afdalende
banen: de mediale (pontiene) reticulospinale baan en de laterale (medullaire) reticulospinale baan.
[Afb. 7, onder]

De pontiene reticulospinale baan optimaliseert de antigravitatiereflexen van het ruggenmerg. Activiteit
van deze pathway stimuleert de extensoren van het onderste lidmaat en laat ons toe te weerstaan aan
de zwaartekracht door rechtop te blijven staan. Trouwens, activiteit van de ventrale hoorn van het
ruggenmerg berust veeleer in het onderhouden van bepaalde spierlengtes, dan het veranderen ervan.
De medullaire reticulospinale baan heeft het tegenovergestelde effect in die zin dat het de spieren van
het OL en romp ontheft van hun reflexieve controle (zodoende we ons been kunnen opheffen indien
nodig).

II. De planning van beweging door de cerebrale cortex
Area’s 4 en 6 worden de motorische cortex genoemd, maar de controle van vrijwillige beweging berust
op een samenwerking van alle neocorticale gebieden. Doelbeogende beweging hangt af van de
kennis van waar het lichaam zich bevindt in de ruimte, en waar het beoogt naartoe te gaan en het plan
om er naartoe te gaan. Eens een plan is opgesteld, moet het in het geheugen worden gehouden tot
het plan wordt uitgevoerd. Deze verschillende aspecten bevinden zich dan ook in verschillende
gebieden van de cortex. We onderzoeken hoe sommige corticale gebieden betrokken zijn in de
planning van motoriek.
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II.1. Anatomie van de motorische cortex

De motorische cortex is een welomschreven gebied van de frontale lob. Area 4 ligt net anterieur van
de sulcus centralis (de gyrus precentralis dus), en area 6 ligt daar nog net voor. Net als de
psychochirurgie bij epilepsiepatiënten, werd de functie van de motorische gebieden ook door Penfield
met zwakke elektrische stimulatie nagegaan (kwestie van geen motorische gebieden door te snijden).
Area 4 lokte eenvoudige spiercontracties uit (contralateraal). Dit is de primaire motorische cortex.
Area 6 lokt complexe bilaterale bewegingen uit. Penfield ontdekte 2 somatotopisch georganiseerde
kaarten: één in de laterale regio (de PMA of premotor area) en één in de mediale regio (de SMA of
supplementair motorische area). De functie van beide gebieden is analoog, alleen is de spiergroepen
waarop geacteerd wordt verschillend: SMA innerveert de distale motoreenheden direct, terwijl PMA
connecteert met de reticulospinale neuronen die proximale eenheden innerveren. [Afb. 8, boven]
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M1 is somatotopisch georganiseerd. [Afb. 9, vorige pag.] De projectie is:
o Uni- en contralateraal
o Omgekeerd
o Proportioneel aan de perifere innervatiedensiteit
o Multipel (projectie op verschillende gebieden)
o Plastisch
Er is ook een columnaire organisatie, loodrecht op het corticaal oppervlak:
o Efferente karakteristieken
 Vertrekken in laag 5: zeer grote pyramidale cellen (Betz)
 Bezenuwen een groep spieren die hetzelfde effect hebben op het gewricht
(vb. de flexoren van de elleboog)
o Afferente karakteristieken
 In laag 2 en 3 komt cutane, proprioceptieve en kinesthetische informatie aan
 Het RV wordt maximaal geprikkeld bij weerstand tegen de beweging.

II.2. Posterieur pariëtale en prefrontale cortex
Het mentale lichaamsbeeld wordt gegenereerd door somatosensorische, proprioceptieve en visuele
input in de posterieur pariëtale cortex. Laesies in deze cortex leiden tot neglectfenomenen.
Hier zijn 2 area’s belangrijk:
o Area 5: ontvangt informatie van S1 (area 3a, 3b, 1 en 2)
o Area 7: een target voor hogere orde visuele gebieden zoals area MT
De pariëtale lobben zijn zeer uitgebreid verbonden met regio’s in de anterieure frontale lob die bij de
mens waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor abstract denken, beslissen en anticiperen op de
gevolgen van een actie. Deze prefrontale gebieden vormen samen met de pariëtale area’s de hoogste
niveaus van het motorisch systeem, waar beslissingen genomen worden in functie van hun mogelijke
uitkomst.
De prefrontale en PP cortex sturen axonen uit die convergeren in area 6. Van hieraf vertrekken de
corticospinale banen. Area 6 ligt dus als het ware op de scheidingslijn waar signalen over welke acties
zullen genomen worden, omgezet worden in signalen hoe de gekozen actie zal uitgevoerd worden.
Deze theorie wordt bevestigd door PET-scans, waar het patroon van activiteit wordt geregistreerd op
basis van gestegen bloedflow. Wanneer vb. gevraagd wordt een aantal vingerbewegingen uit te
voeren, worden volgende gebieden extra bevloeid: S1, PP, prefrontaal area 8, en area 6+4. Dit zijn de
gebieden die de intentie genereren, én de intentie omzetten in actie. Wanneer echter gevraagd wordt
om de bewegingen te herhalen (dus vanuit het geheugen), is area 4 niet meer actief.

II.3. Neurale correlaten van planning van motoriek
De gedragsneurofysiologie maakt sinds de jaren 1960 gebruik van een techniek om de activiteit van
neuronen te meten in wakkere, normaal functionerende dieren. We kunnen immers geen microelektrode-afleidingen maken in wakkere beesten (schedel open), en PET en fMRI hebben een te
slechte temporele resolutie, dus daarom worden getrainde beesten (taaktoepassingen met
conditionering) onder verdoving uitgerust met een kleine micro-elektrode via een gaatje in de schedel
waar de beesten geen last van hebben (geen nociceptoren in de hersenen).
Door zulke technieken werd het mogelijk aan te tonen dat SMA meer AP’s begon af te vuren vanaf
ongeveer een seconde voor de eigenlijke beweging zou plaatsvinden, wat consistent is met de
bewering dat SMA verantwoordelijk is voor planning van beweging. Belangrijk is dat deze signaling in
SMA gebeurt voor de beweging van beide handen, wat verklaart dat beide SMA’s gelinkt zijn via het
corpus callosum. SMA-activiteit is daarom ook vooral te merken indien een gecoördineerde beweging
moet gedaan worden met beide handen. Laesies in SMA hebben dan ook een apraxie tot gevolg, een
selectieve incapabiliteit tot het stellen van complexe handelingen (vb. met 2 handen).
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We kennen allemaal de expressie: “klaar, op uw plaatsen, start” uit de atletiek. Voorgaande
argumenten wijzen in de richting dat de ‘klaar’-fase overeenkomt met activiteit in de pariëtale en
frontale lob, en ‘op uw plaatsen’ met activiteit in de SMA/PMA, waar de strategie opgebouwd wordt tot
de beweging wordt uitgevoerd.
Een belangrijk experiment in dit verband is het monitoren van PMA-activiteit in de aap terwijl die een
specifieke taak uitoefent (beweging van een arm naar een knopje). Eerst wordt aan de getrainde aap
een instructiestimulus gegeven (waardoor de aap in de ‘op uw plaatsen’-fase zit). PMA is hier zeer
actief. Pas daarna komt de triggerstimulus en wordt de beweging uitgevoerd. PMA is dus actief nog
voor enige beweging wordt uitgevoerd, wat overeenkomt met strategie van de beweging, en ook
tijdens de initiatie van de beweging is PMA nog actief. Daarna (ook gedurende de beweging) keert de
AP-frequentie van PMA terug naar normaal. Indien de beweging door de rechterarm zou moeten
gemaakt worden (in het voorbeeld bestuderen we de linker PMA), zou enkel basale PMA-activiteit
geregistreerd worden. [Afb. 10, onder]
AP-activity of PMAneuron

Instruction
stimulus

Instruction
stimulus on

Trigger stimulus

Trigger stimulus
on

III. De basale ganglia
Wanneer onze baseballspeler uit Afb. 1 klaarstaat om te werpen, zal hij activiteit vertonen in
PMA/SMA tot hij het signaal krijgt om te werpen. Area 6, die de planning omzet in uitvoering van
beweging, krijgt zijn informatie afkomstig van de PMA/SMA-regio’s via een loop met een belangrijke
subcorticale invloed. Vanaf de prefrontale gebieden wordt het signaal via de basale ganglia naar de
nucleus venterolateralis (pars oralis) van de thalamus en zo verder naar area 6 geprojecteerd.
[Afb. 11, volgende pagina]
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III.1. Anatomie van de basale ganglia
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De basale ganglia omvatten een aantal structuren in het diencephalon [Afb. 12, boven]:
o Striatum => target voor de corticale input van de basale ganglia (SMA, PMA)
 Nucleus caudatus
 Putamen
o Globus pallidus => output naar de motorische cortex
o Nucleus subthalamicus => enige excitatorische connectie (glutamaat)
o Substantia nigra (in mesencephalon, maar verbonden met voorgaande structuren)
Met deze informatie kunnen we een directe pathway opstellen (cortex => striatum => globus pallidus
=> VL(o) (thalamus) => cortex), maar ondanks de schijnbare heterogeniteit van deze structuren, zijn
deze toch laminair geordend en zijn er ook parallelle circuits aanwezig en circuits die verantwoordelijk
zijn voor geheugen en cognitieve functies. Dit is echter nog niet goed begrepen.
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III.2. De motorische loop
III.2.1. Fysiologie van de basale ganglia
Fysiologie van de verschillende kernen:
o Substantia nigra
 Pars reticulata (dorsaal): GABAerg
 Pars compacta (ventraal): dopaminerg
o Striatum: GABAerg
o Globus pallidus: zowel intern als extern zijn GABAerg
o Nucleus subthalamicus: glutaminerg (en dus excitatorisch)
Eigenlijk zijn de basale ganglia de filter voor beweging. Enkel de juiste beweging mag plaatsvinden, en
‘foute’ bewegingen worden geïnhibeerd. Hoe dit verloopt, is niet volledig duidelijk, maar er is een
directe pathway en een indirecte pathway [Afb. 13, onder]:
o Direct: cortex => striatum => GP(i) => thalamus => cortex
(Activatie van het striatum zal de thalamocorticale neuronen stimuleren (disinhibitie))
o Indirect: cortex => striatum => GP(e) => nucleus subthalamicus => GP(i) => thal. => cx.
(Activatie van het striatum zal leiden tot een inhibitie van de nucleus subthalamicus, die door
stimulatie van de GP(i) de thalamocorticale neuronen inhibeert)

De lagen van het putamen zijn biochemisch verschillend. Sommige bevatten D1-Rec, sommige D2Rec voor dopamine. Dopamine uit de substantia nigra (pars compacta) zal binden op de D1-Rec van
het putamen en zo de directe pathway stimuleren (facilitatie van beweging); en op de D2-Rec van het
putamen en zo de indirecte pathway inhiberen (inhibitie van het striatum zorgt ervoor dat de nucleus
subthalamicus vrij actief kan zijn).
De pallidumneuronen zijn in basale activiteit zeer actief, waardoor de thalamus constant onderdrukt
wordt. De neuronen van het putamen zijn zeer weinig actief, maar zijn zeer actief indien beweging,
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waardoor de pallidumneuronen onderdrukt worden (bijkomend disinhibitie van de directe pathway en
inhibitie van de indirecte onder invloed van dopamine). Doel van deze motorische loop is dus eigenlijk
een focus van activiteit op ‘de goede beweging’.

III.2.2. Rol van de basale ganglia in de verschillende circuits
Legenda [Afb. 14, links]:
o SMA: supplementary motor area
o ACA: anterior cingulate area
o MOFC: medial orbitofrontal cortex
o PMC: premotor cortex
o MC: motor cortex
o SEF: supplementary eye field
o FEF: frontal eye field
o DLPC: dorsolateral prefrontal cortex
o LOFC: lateral orbitofrontal cortex

Eerst en vooral spelen de basale ganglia (uiteraard) een rol in het skeletomotorisch circuit, dat begint
bij SMA en PMA en terugvoert via de thalamus naar M1. Eerst verandert de neurale activiteit in de
cortex, later in de basale ganglia (in het pallidum internum sommige neuronen met
verhoogde/verlaagde activiteit).
De activiteit is tweeledig:
o een richtingsselectieve activiteit voor en tijdens de uitvoering van beweging
 klassieke M1-activiteit
 maar ook in pallidum en putamen (hoe?: onduidelijk)
o preparatory set activiteit: verhoogde activiteit reeds na instructie (SMA, PMA) maar voor
uitvoering van beweging [Afb. 15, onder]
#AP/s
SMA/PMA

M1

t
Instructie
P.S.

‘SET’

‘GO’

1) Praktisch gezien is dus ook planning zonder uitvoering mogelijk.
2) Defecten in de skeletomotorische loop geven aanleiding tot bewegingsstoornissen

Naast het skeletomotorisch circuit spelen de basale, ganglia ook een rol in:
o oculomotorisch circuit (FEF, ook naar CS)
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o

prefrontaal circuit (DLPC en VLPC) en limbisch circuit (ACA en MOFC): rol in cognitie,
stemming en niet-motorisch gedrag (wat doen om een bepaald doel te bereiken?)
 prefrontaal circuit: executieve functies, problem-solving
 lateraal orbitofrontaal circuit: empathisch en sociaal-aangepast gedrag
(defecten leiden tot motivationele stoornissen)
 anterior cingulate circuit: gemotiveerd gedrag (beloning) (indien defect treedt
akinetisch mutisme op: men doet niets meer, maar is niet lam)
 andere: intervaltiming, tijdsperceptie (stemmingsstoornissen: manischdepressiviteit)

III.2.3. Bewegingsstoornissen
Algemeen kunnen we een onderscheid maken tussen:
o hypokinetische stoornissen:
 akinesie (moeilijkheid om beweging op gang te brengen) en bradykinesie
(trage bewegingen)
 hypertonie (verhoogde spierspanning)
 vb. Parkinson (+ tremor) of parkinsonisme door MPTP (stof die zorgt voor
degeneratie van dopaminerge neuronen, gebruikt in experimentele studies
maar in het verleden ook bij jonge druggebruikers zonder bijwerking te
kennen)
o hyperkinetische stoornissen
 dyskinesie (onbedoelde bewegingen):
athetose (trage draaibewegingen)
chorea (plotse, onvrijwillige bewegingen)
ballisme (wegwerpen, vnl. ledematen)
 hypotonie (verlaagde spierspanning)
 vb. Huntington
Over welke stoornissen gaat het [Afb. 16, onder]:

NORMAAL

PARKINSON
(dopaminerge
input valt weg)

HEMIBALLISME
(na CVA, verlies nc.
subthalamicus)

HUNTINGTON
(functionele inactivatie
nc subthalamicus)

1. Ziekte van Parkinson
Deze ziekte treft ongeveer 1% van alle 50-plussers (maar meestal na 60 jaar) en wordt
gekarakteriseerd door een hypokinesie. Symptomen zijn bradykinesie, akinesie en rigiditeit van
beweging. Het probleem is het verlies van dopaminerge input vanaf de substantia nigra [Afb. 17,
volgende pagina], waardoor de indirecte pathway onvoldoende geïnhibeerd wordt, en de directe
pathway te weinig geactiveerd. De tonische pallidumactiviteit is verhoogd, en ook de verhoogde
subthalamische activiteit geeft aanleiding tot de symptomen.
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NORMAAL S. NIGRA

S. NIGRA DEGENEREERT (PARKINSON)

Drugmisbruik bij jonge mensen in de jaren ’60 gaf plots aanleiding tot de symptomen van Parkinson,
een parkinsonisme. Eén van de substanties bleek MPTP te zijn (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6tetrahydropyridine), wat aanleiding gaf tot een substantia nigra degeneratie door omzetting in de
hersenen naar MPP+ (1-methyl-4-phenyl-pyridinium). Deze stof wordt opgeslagen in de substantia
nigra, waar het de energieproductie door de mitochondria verstoort, depletie van ATP optreedt en de
cellen sterven. Deze ontdekking voedt ook het idee dat een toxine verantwoordelijk zou kunnen zijn
voor het optreden van de ziekte van Parkinson zelf.
Parkinson kan worden behandeld door toediening van L-DOPA (L-dihydroxyphenylalanine), een
precursor van dopamine. DOPA kan door de bloedhersenbarrière en stimuleert de overgebleven
substantia nigracellen om dopamine aan te maken. Dit vertraagt evenwel niet de degeneratie van de
cellen, doch is een tijdelijke oplossing. Tegenwoordig probeert men chirurgisch laesies te maken in de
nucleus subthalamicus of het pallidum internum (overactiviteit van pallidum verminderen).
2. Huntington Disease

De ziekte van Huntington wordt veroorzaakt door een dominante mutatie in het huntingtine-gen. Het
normale EW heeft 37 of minder glutamines aan het eind, terwijl de mutatie er maar liefst 150 heeft.
Deze huntingtines aggrereren en veroorzaken neuronale degeneratie [Afb. 18, boven].
HD ligt aan de andere kant van het spectrum van basale gangliastoornissen. De ziekte wordt
gekenmerkt door hyperkinesie en dyskinesie, vaak gepaard gaande met dementie. De ziekte begint
pas te evolueren na de leeftijd van 40 jaar (wanneer het gen al is doorgegeven!), en is finaal lethaal.
Een belangrijk symptoom is de zogenaamde chorea, ongecontroleerde bewegingen van verschillende
lichaamsdelen. Meestal degenereren de nucleus caudatus, het putamen en de globus pallidus. De
inhibitorische inputs gaan dus verloren, aanvankelijk enkel in de indirecte pathway, en later ook in de
directe pathway (wat een lichte verbetering van de symptomatologie geeft). Corticale degeneratie
geeft aanleiding tot de dementie.

Motorisch systeem (2) 16
3. (Hemi)ballisme
Hyperkinesie kan ook voorkomen door andere laesies in de basale ganglia. Ballisme (of hemibalisme
indien unilateraal), een slingerende bewegingen van de ledematen), wordt veroorzaakt door schade
aan de nucleus subthalamicus (vb. door een CVA), waardoor de inhibitorische stimulus op de indirecte
pathway verloren gaat, en excessieve bewegingen optreden.

IV. Initiatie van beweging door M1
SMA is sterk geconnecteerd met area 4 in de precentrale gyrus. De benaming M1 hiervoor is ietwat,
arbitraitr, omdat verschillende area’s aanleiding geven aan de tractus corticospinalis, maar M1 heeft
de laagste drempel hiervoor. Stimulatie ergens in area 4 lokt contractie uit van een smalle groep
spieren, wat de somatische organisatie van M1 weerspiegelt. Het geheel van deze gebieden vormt
een smalle strip voor de sulcus centralis en wordt daarom vaak de motorische strip genoemd.

IV.1. Input-output organisatie van M1
De pathway van waaruit de motorische cortex de motorneuronen zal activeren ontspring in laag V.
Hierin bevinden zich pyramidale neuronen met een diameter van zelfs 0.1 mm (cellen van Betz). De
neuronen in laag V ontvangen hun input uit andere corticale gebieden (area 6, 3a, 3b, 1 en 2) en de
thalamus (nucleus venterolateralis caudalis, die input ontvangt van het cerebellum). Laag V projecteert
verder ook naar structuren in de hersenstam.

IV.2. Codering van beweging in M1
Oorspronkelijk dacht men dat de motorische cortex een gedetailleerde kaart was van de individuele
spieren, en dat activatie in een bepaald stuk van de cortex zou leiden tot activatie van een
motorneuronpool. Het huidige principe gaat uit van het feit dat één pyramidale cel verschillende pools
kan activeren die hetzelfde doel beogen in een lidmaat.
Vastgesteld werd dat M1 reageert vlak voor en tijdens de beweging zelf. Deze activiteit codeert 2
aspecten van de beweging, nl. kracht (aantal AP) en richting. Wat kracht betreft, is het principe
makkelijk, aangezien het aantal AP een maat is voor de gewenste activatie. Voor richting zijn de M1neuronen echter breder getuned dat (intuïtief) verwacht. Een experiment van Georgopoulos trainde
apen om een joystick te bewegen in de richting van een stimuluslichtje, waarbij de positie at random
varieerde tussen 0° en 180°. [Afb. 19, onder]

De M1-cellen werden het sterkst geactiveerd indien de beweging verliep over 180°, maar de neuronen
activeerden ook (zij het net iets minder intens) indien de beweging hier 45° van afweek. De brede
tuning van deze neuronen was in tegenspraak met de precisie waarmee de beweging kon worden
uitgevoerd, en dus konden de individuele neuronen niet verantwoordelijk zijn voor een codering van
richting. [Afb. 20, volgende pagina]
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Daarop rees de hypothese dat de codering wel eens kon gebeuren door een populatie van neuronen.
Een registratie volgde van ongeveer 200 individuele neuronen, en een statistische verwerking kon
beginnen. De activiteit van elke cel werd opgetekend als een vector in de richting van de optimale
richting voor die cel. Door optellen van alle vectoren kon men een populatievector – eerst per
optimumrichting, dan voor alle - opstellen gedurende een specifieke beweging. Overeenkomst tussen
deze populatievector en de richting van beweging was perfect.
Voor 2 cellen [Afb. 21 en 22, onder]:

Voor n aantal cellen met beweging naar rechtsonder [Afb. 23, onder]
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Wat valt op?
o Brede tuning maar niet in tegenovergestelde richting van het optimum van de populatie
o Geen enkel neuron met een optimum voor 135°, maar de populatievector geeft wel 135° aan.
Conclusie:
o Een groot gedeelte van de motorische cortex is verantwoordelijk voor ELKE beweging.
o De activiteit van elke cel vertegenwoordigt 1 stem voor een specifieke richting van beweging.
o Richting van beweging is bepaald door som/gemiddelde van alle stemmen in de populatie.
Deze bevindingen blijven natuurlijk voor een groot deel speculatie in M1. Experimenten echter in de
colliculus superior, een tussenstation op de visuele baan, geven echter aan dat daar wel zeker
populatiecodering plaatsvindt om de zeer accurate saccades die ons oog maakt, mogelijk te maken
ondanks de zeer brede tuning van ook de cellen aldaar.
Zo zijn de receptieve velden van cellen in de colliculus superior zeer groot, wat paradoxaal is met de
fijnheid van de oogbeweging die er wordt gestimuleerd. Elektrische stimulatie zal de richting van de
saccade beïnvloeden, waardoor ook hier een gedeelte van de populatie gestimuleerd wordt indien de
oogbeweging in een bepaalde richting moet gaan (via corticale inputs). De neuronale activiteit treedt
op in associatie met saccades die binnen een bepaald gebied van het visuele veld plaatsvinden (het
bewegingsveld van de cel, cf. receptief veld). De oplossing lag in een analoge populatiecodering,
waarbij de cellen in het cirkeltje bijdragen tot een saccade in de richting van het aangegeven doel.
[Afb. 24, volgende pagina]
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IV.3. Plasticiteit van M1
Uit voorgaande bevindingen kunnen we afleiden dat de fijnheid van beweging recht evenredig is met
het aantal neuronen dat tussenkomt in de totstandkoming van de controle ervan. Zo weten we uit de
kaart van Penfield dat vb. de spieren in de hand een enorm aantal projectieneuronen hebben in M1.
Maar ook fijne bewegingen van andere lichaamsdelen zijn mogelijk (de cellist gebruikt zeer intensief
zijn elleboog en schouder). Kunnen onze cellen dat als het ware ‘switchen’ van activiteit?
Het antwoord ligt in het volgende experiment. Microstimulatie bij de rat wees uit waar de vibrissae
(snorharen) hun projectieneuronen liggen hadden. Doorsnijden van deze baan zorgde ervoor dat na
verloop van tijd elektrische activiteit in dit gebied een beweging van het voorste lidmaat tot gevolg had
(i.p.v. de vibrissae). Een switch van activiteit was opgetreden. Dit biedt perspectieven, o.m. voor het
onderzoek naar motorisch leren. [Afb. 25, onder]

Forelimb
Vibrissae
Periocular
View of dorsal surface of rat
brain

Posterior-anterior coördinate (mm)

Posterior-anterior coördinate (mm)
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V. Cerebellum
Beweging is niet zo eenvoudig dan alleen maar het geven van commando’s tot contractie uit de
cortex. Elke contractie moet immers op het gepaste ogenblik plaatsvinden, en deze timing gebeurt met
de grootste precisie. Deze kritische functie wordt uitgevoerd door het cerebellum. Dit weten we door
optreden van ongecoördineerde en niet-accurate bewegingen bij cerebellaire letsels, een toestand die
ataxie wordt genoemd. Zo is er de onmogelijkheid om met gesloten ogen een vinger op de neus te
leggen doordat de beweging dyssynergetisch (eerst de schouder, dan de elleboog, de pols en dan pas
de vinger) en dysmetrisch verloopt (de afstand klopt niet). [Afb. 26, onder links]
Een vergelijkbare situatie is alcoholintoxicatie, waarbij de ethanol bepaalde cerebellaire circuits
onderdrukt. Een interessant testje voor cerebellaire letsels (of intoxicatie zo u wil) is het volgen van
een vierkant. [Afb. 27, onder rechts]

Abnormal

Normal

De unieke kenmerken van de stoornissen die we aantreffen, kunnen ons helpen bij het onderzoek
naar de diagnose van de verschillende neurologische aandoeningen.
Welke stoornissen van het cerebellum kennen we? [Afb. 28, onder en volgende pagina]
o Fysiologische tremor (is geen stoornis!): trillingen van 8-12 Hz wanneer we vb. onze vinger
bewust stil moeten houden. Verergerd door stress, angst, honger…
o Rusttremor: 3-5 Hz, zoals bij Parkinson (enkel in het begin van de beweging nog aanwezig,
verdwijnt erna).
o Intentionele tremor: trilling versterkt naarmate het einde van de beweging nadert
o Chorea: zoals in Huntington Disease; snelle, onvrijwillige bewegingen van hoofd en ledematen
(alsof dansen); chorea = dansen
o Athetose: trage bewegingen van nek en romp
Flexie
Fysiologische tremor
Extensie

Rusttremor
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V.1. Anatomie van het cerebellum
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Het cerebellum ‘zit’ op pedunculi die ontstaan uit de pons en lijkt op een bloemkool. Het zichtbare deel
is eigenlijk een dun laagje cortex dat herhaaldelijk geplooid is, waardoor folia ontstaan. Samen met
nog een aantal diepere sleuven wordt het cerebellum ingedeeld in een tiental lobben en is er een
enorme oppervlaktevergroting. Door de hoge neuronendensiteit bevindt zich op 10% van de totale
hersenoppervlakte 50% van het totaal aantal neuronen. Niet alleen corticaal, maar ook diep in de witte
stof bevinden zich een aantal kernen, de diepe cerebellaire nuclei, die de meeste output geleiden naar
de andere hersenstamstructuren. Op de middellijn lopen de folia ononderbroken over een structuur die
de vermis genoemd wordt en de 2 hemisferen scheidt. Het onderscheid vermis-hemisferen is
fysiologisch belangrijk. [Afb. 29, boven]

V.2. Functionele indeling van het cerebellum
We onderscheiden 3 functionele delen aan het cerebellum, en dit naargelang hun in- en output
[Afb. 30, volgende pagina]:
o Vestibulocerebellum: omvat de lobulus flocculonodularis
o Spinocerebellum : omvat de vermis en het mediale gedeelte van de hemisferen
o Cerebrocerebellum: omvat de laterale delen van de hemisferen
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V.3. Organisatie van het cerebellum
Parallel fibers

Purkinje cell

Granule cells
Climbing fibers
Mossy fiber

We onderscheiden verschillende vezels die hun input gaan
hebben op de Purkinje cellen [Afb. 31, links]:
o Mosvezels die via granulaire cellen en parallelle vezels
constant actief zijn en bij beweging nog meer actief;
vuren simple spikes (onder) af op de Purkinjecel
o Klimvezels met een complexere fysiologie:
 Lage frequentie (1-3 Hz)
 Een progressieve depolarisatie met
spikes (burst AP)
 Is een soort error mismatch (wat je van
plan was te doen vs. wat je werkelijk
hebt gedaan)
 Purkinjecellen die toen actief waren
(indien input van beide types vezels
gelijktijdig) worden geïnactiveerd
 Dit heeft een rol in motorisch leren (LTD)
[Afb. 32, volgende pagina]
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V.4. Fysiologie van het cerebellum
V.4.1. Vestibulocerebellum
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Vanaf het evenwichtsorgaan lopen er vezels naar de Purkinjeneuronen. Van hieraf verder verloop via
2 structuren [Afb. 33, vorige pagina]:
o nucleus vestibularis lateralis en modulatie van de tractus vestibulospinalis lateralis en
medialis, verantwoordelijk voor de axiale spieren en extensoren van de ledematen (houding)
o nucleus vestibularis medialis voor oogbewegingen en bewegingen van het hoofd
Stoornissen van deze structuur leiden tot een opvallende dronkemansgang, vergelijkbaar met de
situatie bij ethanolintoxicatie. Accurate bewegingen zijn wel mogelijk indien de persoon ligt (enkel
probleem indien hij gaat wandelen).

V.4.2. Spinocerebellum
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Het spinocerebellum ontvangt input van de tractus spinocerebellaris ventralis en dorsalis
(somatosensoriële en proprioceptieve informatie), doch doorsnijden zal enkel de pathway van de
dorsalis storen (somatosensoriële input). De output gebeurt finaal ipsilateraal maar door dubbele
kruising onderweg: de vermis projecteert via de nucleus fastiguus naar de formatio reticularis en naar
M1 (proximale spieren), en de het intermediaire cerebellum zal voornamelijk via de nucleus
interpositus projecteren naar de nucleus ruber en M1 (spieren van de ledematen). Er is geen
rechtstreekse input op het ruggenmerg, maar deze gebeurt via een omweg langs thalamus en
motorische cortex. [Afb. 34, vorige pagina]
Het spinocerebellum regelt de beweging via een feed-forward mechanisme. Een experiment met
rhesusapen maakt dit duidelijk: het dier heeft een hendel in een vaste positie en moet proberen de
krachten hierop te weerstaan. We vergelijken de normale situatie met een situatie waarbij de diepe
cerebellaire kernen onderkoeld zijn op 15° (en dus niet actief). M.O.: bij vrijwillige bewegingen treedt
dit fenomeen ook op. [Afb. 35, onder]

Volgende letsels treden op door experimentele koeling van de nucleus interpositus:
o hypotonie: dysfacilitatie van de motorische cortex
o dysmetrie: fouten bij toekennen van richting van beweging (naast de neus vb.)
o ataxie: coördinatiestoornissen
o terminale (intentionele) tremor
o pendulaire reflexen: oscillatie flexie-extensie, vb. kniepeesreflex (zie afb. 35)

V.4.3. Cerebrocerebellum
Dit is het eenvoudigste circuit en heeft betrekking op het laterale
gedeelte van het cerebellum. Axonen uit laag V van de
sensorimotorische cortex projecteren via de ponskernen naar de
nucleus dentatus van het cerebellum. Deze corticopontocerebellaire
pathway bevat 20 miljoen axonen, ongeveer 20x zoveel als in de
tractus corticospinalis zelf. Vanaf de nucleus dentatus projecteert het
cerebellum terug via de thalamus (nucleus ventrolateralis) naar de
cortex, en via de nucleus ruber terug naar de oliva inferior, die op
haar beurt nogmaals terug naar het cerebellum projecteert
(klimvezels). Deze laatste signaling is belangrijk voor motorisch leren
(theorie van Marr en Albus). Ook is deze structuur belangrijk in
cognitieve functies als woordassociatie en timing. [Afb. 36, links]
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Letsels ter hoogte van het cerebrocerebellum geven aanleiding tot klachten dat elke beweging bewust
dient gestuurd te worden (decompositie van beweging, vb. grijpen van een object).
Een experiment in dit verband leidt ons naar darts. De techniek die onze hersenen hiervoor gebruikt is
eenvoudig: fixeren en pijltje gooien. Wanneer we echter een bril opzetten die ons visueel veld 5°
verdraait, gooien we fout. Door ons cerebrocerebellum kunnen we deze fout na verloop van tijd
corrigeren. Terug afzetten van de bril geeft een omgekeerde fout. Bij letsel treedt dit herstel niet op.
[Afb. 37, onder]

