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4.1 Geluid
Geluiden zijn hoorbare variaties in luchtdruk, die bestaan uit een
alternerende compressie en rarefactie van de luchtmoleculen. Deze alternatie
resulteert in een longitudinaal voortgeleide drukgolf (343 m/sec of 1227 km/u bij
kamertemperatuur).

Figuur 4.1 De fysische basis van geluid
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Elke trilling kan beschreven worden als een som van sinusoidale trillingen.
Een sinusgolf wordt gekenmerkt door twee parameters: de frekwentie (het aantal
cycli per tijdseenheid, uitgedrukt in Hertz) en de intensiteit (de grootte van de
drukvariaties). De frekwentie bepaalt de toonhoogte. Het menselijk gehoor is
gevoelig voor frekwenties tussen 20 en 16000 Hz. De intensiteit van de drukgolf
bepaalt de luidheid. De decibel Sound Pressure Level (dB SPL) beschrijft de
intensiteit op een logaritmische schaal:
dB = 20 x log10(geluidsdruk/ referentiedruk).
De referentiedruk is de gemiddelde menselijke gehoordrempel bij 1 kHz (2x10-5
Newton/m2). 0 dB is dus de intensiteit van een juist waarneembare toon van 1
kHz. Het oor is gevoelig over ongeveer 120 dB (een factor van 1 miljoen).
Natuurlijke
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bestaan

uit

een

mengeling
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sinusgolven

met

verschillende frekwenties.

4.2 Het perifeer sensorieel apparaat
Het buitenoor bestaat uit de oorschelp en de uitwendige gehoorgang die uitloopt
op het trommelvlies. De belangrijkste functie van de oorschelp is versterking van
het geluid. Bij sommige zoogdieren met beweeglijke oren heeft het ook een rol bij
de lokalisatie van geluiden.
4.2.1 Het middenoor
Het middenoor bestaat uit drie gehoorsbeentjes: hamer (malleus),
aambeeld (incus) en stijgbeugel (stapes). De gehoorsbeentjes brengen de
trillingen die geluiden veroorzaken in het trommelvlies over op het ovale venster,
welke de grens vormt met het binnenoor. Door de hefboomwerking van de
gehoorsbeentjes en het feit dat de oppervlakte van het ovale venster veel kleiner
is dan deze van het trommelvlies wordt de druk op het ovale venster in
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belangrijke mate versterkt zodat luchttrillingen efficient omgezet worden in de
trillingen van de vloeistof in het binnenoor.

Figuur 4.2 Het middenoor

De musculus tensor tympani hecht aan aan het onderste deel van de
hamer, terwijl de musculus stapedius aanhecht aan de stijgbeugel. De contractie
van deze spieren (attenuatie-reflex) zorgt ervoor dat de gehoorsbeentjes rigider
worden zodat vooral laag-frekwente geluiden minder sterk worden overgebracht
naar het binnenoor. Dit mechanisme wordt geactiveerd door sterke geluiden en
door de eigen spraak. De attenuatie-reflex kan een rol spelen in de bescherming
van het binnenoor voor intense geluiden, maar vooral de perceptie van hoogfrekwente geluiden (zoals spraak) in achtergrondgeluiden met veel lage
frekwenties.
4.2.2 Het binnenoor
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4.2.2.1 Anatomie van het binnenoor
Het binnenoor bestaat uit de cochlea (of slakkenhuis) en het labyrinth,
onderdeel van het vestibulair systeem. De cochlea is een gangenstelsel dat
bestaat uit een opgerolde U-vormige buis die een tweede, gesloten buis omringt.
De uiteinden van de U-vormige buis zijn afgesloten door het ovale venster en het
ronde venster. Op een dwarsdoorsnede zien we dat de cochlea bestaat uit drie
kamers: de scala vestibuli, de scala media en de scala tympani. Op de basilaire
membraan bevindt zich het orgaan van Corti, met de eigenlijke receptorcellen.

Figuur 4.3 Dwarsdoorsnede door de cochlea

Aan de apex van de cochlea is de scala media afgesloten en gaat de
scala vestibuli over in de scala tympani via een holte in de membranen (het
helicotrema). De vloeistof in de scala vestibuli en de scala media is perilymfe,
met een ionensamenstelling gelijkaardig aan extracellulaire oplossingen (lage K+
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en hoge Na+ concentraties). In de scala media daarentegen bevindt zich
endolymfe, dat sterk gelijkt op intracellulaire vloeistof (hoge K+ en lage Na+
concentraties).

Figuur 4.4 De ontrolde cochlea

4.2.2.2 Fysiologie van het binnenoor
4.2.2.2.1 De basilaire membraan
De basilaire membraan is smaller aan de basis (tegen het ovale venster)
dan aan de apex, en is ook meer rigide aan de basis dan aan de apex. Daardoor
zal de membraan anders reageren op geluiden van verschillende frekwenties.
Wanneer geluid overgebracht wordt op het ovale venster, zal de perilymfe in de
scale vestibuli in beweging worden gebracht. Ook de endolymfe zal in beweging
komen omdat de membraan tussen scala vestibuli en scala media flexibel is. De
bewegingen van het ovale venster veroorzaken een golfbeweging die voortgeleid
wordt van de basis naar de apex. Bij hogere frekwenties zal vooral de basis van
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de basilaire membraan bewegen, lagere frekwenties worden voortgeleid tot aan
de apex. Dit is de basis voor de neurale representatie van toonhoogte.

Figuur 4.5 Bewegingen van de basilaire membraan

4.2.2.2.2 Het orgaan van Corti
De auditieve receptor cellen zijn haarcellen en vormen, samen met
steuncellen en de staafjes van Corti, het orgaan van Corti. De haarcellen
bevatten elk ongeveer 100 stereocilia aan hun apex. Ze zijn gelegen tussen de
basilaire membraan en de dunne lamina reticularis. Inwendige haarcellen
vormen een enkelvoudige rij cellen dicht bij de modiolus (de benige as van de
cochlea), uitwendige haarcellen vormen drie rijen cellen. Ze vormen synapsen
met neuronen die hun cellichaam hebben in het ganglion spirale. De bewegingen
van de basilaire membraan resulteren in bewegingen in de stereocilia van de
haarcellen, waardoor hierin een receptorpotentiaal ontstaat: beweging van de
stereocilia naar buiten veroorzaken depolarisatie, bewegingen naar binnen
veroorzaken hyperpolarisatie. De ongeveer 30000 neuronen in het ganglion
spirale ontvangen elk input van slechts 1 inwendige haarcel, en elke inwendige
haarcel is verbonden met ongeveer 10 ganglioncellen. Deze vezels maken 95%
van de gehoorzenuw uit. Voor de uitwendige haarcellen daarentegen is de
situatie omgekeerd: elke ganglioncel krijgt input van vele uitwendige haarcellen,
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en slechts 5% van de vezels in de gehoorzenuw is afkomstig van de uitwendige
haarcellen.

Figuur 4.6 Het orgaan van Corti

Het grootste deel van de auditieve informatie die de cortex bereikt is dus
afkomstig van de inwendige haarcellen. De functie van de uitwendige haarcellen
is waarschijnlijk amplificatie van het signaal. Ze bevatten motor eiwitten in hun
membraan die de lengte van de haarcellen kunnen veranderen. Omdat
uitwendige haarcellen vastzitten aan de basilaire membraan en aan de lamina
reticularis, zal daardoor de basilaire membraan naar de lamina reticularis en de
membrana tectoria getrokken worden of ervan verwijderd worden. De
gehoorzenuw bevat ook een 1000-tal efferenten, die vanuit de hersenstam naar
de uitwendige haarcellen projecteren. Stimulatie van deze efferenten verandert
de vorm van de uitwendige haarcellen waardoor de auditieve gevoeligheid
geregeld wordt.
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Figuur 4.7 De cochleaire versterker

De voornaamste oorzaken van gehoorbeschadiging zijn ototoxische
antibiotica en lawaaibeschadiging. Beide veroorzaken een verlies aan uitwendige
haarcellen over een breed gebied van de cochlea en een verlies van inwendige
haarcellen over een beperkter gebied. Amplificatie van het signaal kan het verlies
aan

uitwendige

haarcellen

compenseren

maar

niet

het

verlies

aan

frekwentieselectiviteit.

4.3 De centrale auditieve banen
4.3.1 Anatomie van de centrale auditieve projecties
Vanuit het ganglion spirale gaan axonen naar de hersenstam om synaps
te maken op de ipsilaterale nucleus cochlearis dorsalis en ventralis. Vanuit de
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nucleus cochlearis ventralis projecteren de neuronen naar de ipsilaterale en
contralaterale oliva superior, die gelegen is aan beide zijden van de hersenstam.
Hieruit vertrekt de lemniscus lateralis naar de colliculus inferior. Vezels vanuit de
nucleus cochlearis dorsalis bereiken rechtstreeks de colliculus inferior.
Uiteindelijk bereiken de axonen het corpus geniculatum mediale, vanwaaruit de
projecties vertrekken naar de auditieve cortex.

nucleus cochlearis
ventralis

colliculus
inferior

oliva
superior

corpus
geniculatum
mediale

auditieve
cortex

nucleus cochlearis
dorsalis

Figuur 4.8 Centrale auditieve banen

4.3.2 Codering van geluidsintensiteit en frekwentie
Geluidsintensiteit wordt op twee manieren gecodeerd: door het aantal
aktiepotentialen en door het aantal aktieve neuronen. Intensere geluiden doen de
basilaire membraan meer uitwijken, doen de membraanpotentiaal van de
haarcellen meer depolariseren of hyperpolariseren, wat aanleiding geeft tot meer
opgewekte aktiepotentialen in de gehoorzenuw en in alle tussenliggende
auditieve structuren. Bovendien zal de basilaire membraan ook uitwijken over
een grotere afstand, waardoor meer haarcellen zullen actief worden en het
frekwentiebereik waarop een individuele zenuwvezel antwoordt breder wordt.
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Figuur 4.9 Tuning van een ganglion spirale neuron voor frekwentie

Neuronen in het ganglion spirale ontvangen input van een enkele haarcel
op een bepaalde plaats op de basilaire membraan. Daarom antwoorden deze
neuronen

maximaal

voor

geluiden

met

een

bepaalde

frekwentie

(de

karakteristieke frekwentie). De meeste neuronen in het auditief systeem zijn
gevoelig voor geluidsfrekwentie. Deze wordt eveneens op twee manieren
gecodeerd. Door de eigenschappen van de basilaire membraan bestaat er een
ordelijke representatie van geluidsfrekwentie in de gehoorzenuw: vezels
afkomstig van het apicale deel van de basilaire membraan hebben een lage
karakteristieke frekwentie, vezels afkomstig van het basale deel hebben een
hoge karakteristieke frekwentie. In de cochleaire kernen maken de auditieve
vezels op een ordelijke manier synapsen zodat naburige neuronen gelijkaardige
karakteristieke frekwenties hebben. Deze systematische organisatie van de
karakteristieke frekwentie wordt tonotopie genoemd, en blijft bewaard in alle
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auditieve kernen, in het corpus geniculatum mediale en in de auditieve cortex. Er
is echter nog een tweede mechanisme nodig om frekwentie te coderen omdat (1)
er geen neuronen bestaan met zeer lage karakteristieke frekwentie (lager dan
200 Hz), en (2) omdat de maximale uitwijking van de basilaire membraan is
gedeeltelijk afhankelijk van de geluidsintensiteit.
Dit tweede mechanisme is gebaseerd op het temporele patroon van
aktiepotentialen, en wordt “fase locking” genoemd. Bij lage frekwenties ontstaan
in sommige auditieve vezels aktiepotentialen telkens de geluidsgolf een
bepaalde fase heeft (hetzij de piek van de geluidsgolf, hetzij het dal, hetzij ergens
tussenin): de vezel antwoordt “in fase”. De geluidsfrekwentie is dan gelijk aan de
frekwentie van aktiepotentialen. Fase locking kan ook voorkomen wanneer er
niet voor elke cyclus van de geluidsgolf een aktiepotentiaal gegenereerd wordt
(bijvoorbeeld in 25% van de cycli). Bij hogere frekwenties is dit mechanisme
onmogelijk omdat de intrinsieke variabiliteit in de timing van de aktiepotentiaal in
de buurt komt van de tijd tussen twee geluidscycli.

Figuur 4.10 Fase locking
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4.3.3 Geluidslocalisatie
De accurate localisatie van geluid is belangrijk voor de overleving van het
individu. Geluidslocalisatie in het horizontale vlak kan afgeleid worden uit de
verschillen in het tijdstip waarop een geluid aankomt in het linkeroor ten opzichte
van het rechteroor. Een plots geluid dat bijvoorbeeld van rechts komt zal iets
later (ongeveer 0.6 msec) het linkeroor bereiken dan het rechteroor. Deze
interaurale tijdsverschillen kunnen ook gebruikt worden voor continue geluiden
met een relatief lage frekwentie als men de fase van de geluidsgolf vergelijkt

Figuur 4.11 Interaurale intensiteitsverschillen
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tussen linker- en rechteroor. Voor continue geluiden met een hogere frekwentie
(boven 2000 Hz) is dit mechanisme onmogelijk omdat de afstand tussen de
pieken van de geluidsgolf korter is dan de afstand tussen de oren. Omdat het
hoofd zelf een obstakel vormt voor geluidsgolven zullen er echter ook interaurale
intensiteitsverschillen optreden. Een geluid dat bijvoorbeeld van rechts komt zal
minder intens zijn ter hoogte van het linkeroor dan ter hoogte van het rechteroor.
De geluidsschaduw van het hoofd is minder effectief voor lage frekwenties.

Figuur 4.12 Gevoeligheid voor interaurale tijdsverschillen

Enkel de neuronen in de cochleaire kernen ontvangen informatie van een
oor. Alle hogere niveaus in het auditief systeem bevatten binaurale neuronen.
Neuronen in de oliva superior zijn getuned voor verschillende interaurale delays.
Het mechanisme van deze tuning is gelegen in de axonale vertraging: geluiden
die bijvoorbeeld van links komen zullen eerst de linker nucleus cochlearis
activeren en een korte tijd later de rechter nucleus cochlearis. Door de iets
langere afstand van de axonen zullen de aktiepotentialen afkomstig van de linker
nucleus cochlearis precies op hetzelfde moment arriveren in de rechter oliva
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superior als deze afkomstig van de rechter nucleus cochlearis, waardoor er meer
summatie optreedt, een grotere EPSP gegenereerd wordt en het neuron in de
oliva superior meer gestimuleerd wordt. Andere neuronen in de oliva superior zijn
gevoelig voor interaurale intensiteitsverschillen: sommige worden maximaal
geactiveerd wanneer beide oren gestimuleerd worden (EE neuronen), terwijl
andere neuronen geactiveerd worden door een oor en geinhibeerd worden door
het andere oor (EI neuronen).
4.4 De auditieve cortex
De primaire auditieve cortex (A1) correspondeert met area 41 in de
temporale lob. A1 is georganiseerd in isofrekwentie banden: neuronen die lagere
frekwenties prefereren liggen craniaal en lateraal, en neuronen die hogere
frekwenties prefereren liggen caudaal en mediaal (tonotopische organisatie).
Daarnaast zijn sommige neuronen zijn ook getuned voor geluidsintensiteit.

Figuur 4.13 Tonotopische organisatie van de auditeve cortex

De auditieve cortex is columnair georganiseerd: kolommen met neuronen die
gelijkaardige binaurale interacties vertonen zijn loodrecht op de isofrekwentie
banden georienteerd. Zoals in de oliva superior zijn er EE en EI neuronen.
Neuronen in de auditieve cortex antwoorden op kliks, ruisstoten en vocalisaties.
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Zoals in het visueel systeem antwoorden corticale neuronen buiten A1 op nog
complexere stimuli.
De oorzaak van doofheid is meestal in de cochlea gelegen. Bij conductie
doofheid gaat het om stoornissen in de transmissie van het geluid van het
buitenoor naar de cochlea. Zenuwdoofheid ontstaat door verlies van haarcellen
(bijvoorbeeld door sommige antibiotica) of van neuronen in de auditieve zenuw.
Alleen bilaterale letsels aan de auditieve cortex resulteren in doofheid omdat
beide oren projecteren naar de twee hemisferen. Het belangrijkste deficit bij een
unilateraal corticaal letsel is de onmogelijkheid geluiden te localiseren. Kleinere
letsels veroorzaken deficits in geluidslocalisatie voor geluiden met een frekwentie
die overeenkomt met de karakteristieke frekwentie van het betrokken gebied.
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4.5 Het vestibulair systeem
4.5.1 Het vestibulair labyrinth
Het vestibulair labyrinth is een onderdeel van het binnenoor en bestaat uit
de sacculus en de utriculus (de otolith organen) en drie semicirculaire kanalen
die ongeveer loodrecht ten opzichte van elkaar gelegen zijn. De otolith organen
detecteren de zwaartekracht en schuine hoofdbewegingen, en de semicirculaire
kanalen detecteren rotatiebewegingen van het hoofd.

Figuur 4.14 De vestibulaire organen
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Figuur 4.15 De otolith organen

De sacculus en de utriculus detecteren de positie van het hoofd en lineaire
acceleraties van het hoofd (zoals in een lift). De vestibulaire macula bevat de
haarcellen met cilia die in een gelatineuze kap uitsteken. De otolithen zijn kleine
kristallen met een hogere densiteit dan de endolymphe errond. Bij acceleraties
wordt er een kracht op uitgeoefend, die overgezet wordt op de kap en de cilia
doet afbuigen. Afbuiging in de richting van het kinocilium (het grootste cilium)
veroorzaakt depolarisatie, in de andere richting hyperpolarisatie.
De semicirculaire kanalen detecteren angulaire acceleraties van het
hoofd. De haarcellen zijn gelegen in een verdikking van de semicirculaire
kanalen (de ampulla), en hun cilia projecteren in een gelatineuze cupula. Bij
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rotatie van het hoofd zal het endolymfe in de kanalen achterblijven door de
inertie, waardoor de cupula uitwijkt, de cilia gaan afbuigen en hierdoor zullen de
haarcellen geactiveerd of geinhibeerd worden. Alle haarcellen zijn op dezelfde
manier georienteerd zodat ze samen geactiveerd of geinhibeerd worden. Rotatie
van het hoofd zal de semicirculaire kanalen aan de ene kant van het hoofd
activeren en deze aan de andere kant inhiberen (push-pull mechanisme).
4.5.2 Centrale vestibulaire banen
Axonen in de vestibulaire zenuw maken synaps in de nucleus vestibularis
in de hersenstam en in het cerebellum. Vanuit de nucleus vestibularis lopen de
banen naar het ruggemerg en via de nucleus ventralis posterior in de thalamus
naar de cortex dichtbij de representatie van het gezicht in de somatosensoriele
en de motorische cortex. De vestibulo-oculaire reflex zorgt ervoor dat we onze
ogen op een bepaald punt kunnen houden ondanks rotaties van het hoofd. Deze
reflex verloopt vanuit de semicirculaire kanalen, via de nucleus vestibularis en de
craniale zenuwen die de uitwendige oogspieren bezenuwen.
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5 De chemische zintuigen

5.1 Het gustatief systeem
5.2 Het olfactief systeem

5.1 Het gustatief systeem
Mensen zijn omnivoren. Het gustatief systeem is dan ook essentieel om het
onderscheid te kunnen maken tussen nieuwe voedselbronnen en toxines.
5.1.1 Het perifeer sensorieel apparaat
Er zijn slechts vier of vijf basissmaken: zuur, zout, zoet en bitter (de vijfde
is umami, de smaak voor het aminozuur glutamaat). Er is meestal een goede
correspondentie

tussen

chemische

structuur

en

smaak.

Uiteenlopende

chemische structuren kunnen echter aanleiding geven tot dezelfde smaak:
suikers, sommige eiwitten (monelline) en artificiele zoetstoffen (zoals aspartaam)
smaken allemaal zoet. We zijn in staat om een grote varieteit aan smaken te
onderscheiden

doordat

verschillende

stoffen

telkens

een

verschillende

combinatie van de basissmaken activeert, door de gelijktijdige invloed van de
geur en door de werking van andere receptoren zoals voor de textuur en
temperatuur van het voedsel, en pijnreceptoren (capsaicine in pepers).
De punt van de tong is het meest gevoelig voor zoet, de randen voor zout
en voor zuur, en het achterste deel voor bitter. De tong bevat verschillende
soorten papillen: papillae fungiformes vooraan, papillae foliatae en papillae
vallatae achteraan. Elke papil heeft enkele tot enkele honderden smaakknoppen.
Hierin bevinden zich de smaakreceptoren. De meeste papillen zijn alleen bij lage
concentraties specifiek voor een van de smaken, bij hogere concentraties
verdwijnt de selectiviteit.
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Figuur 5.1 De distributie van de smaken over de tong

Figuur 5.2 De smaakreceptoren
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Het chemisch gevoelig deel van de smaakreceptor ligt in zijn apicale deel,
welke dunne uitlopers heeft (microvilli) die in de opening projecteren aan de
oppervlakte van de tong. De smaakreceptor cellen maken synapsen met
afferente gustatieve zenuwuiteinden. Activatie van de smaakreceptorcel leidt tot
depolarisatie of hyperpolarisatie (de receptorpotentiaal). Depolarisatie doet
spanningsgevoelige

Ca2+-kanalen

open

gaan,

Ca2+

stroomt

binnen

en

veroorzaakt de vrijzetting van een onbekende neurotransmittor. De meeste
receptorcellen antwoorden op meer dan 1 van de basissmaken.
In het gustatief systeem is er een grote verscheidenheid in het
transductieproces waarmee een chemisch signaal omgezet wordt in een
electrisch signaal. Zout-gevoelige smaakreceptoren hebben Na+-selectieve
kanalen die altijd open staan. Bij inname van zoute stoffen verhoogt de
concentratiegradient voor Na+ waardoor Na+ de cel binnenstroomt en de cel
depolariseert. Zure smaken berusten op de aanwezigheid van H+ ionen
(protonen). Deze kunnen ofwel de cel binnendringen langs het Na+-kanaal voor
zoute stoffen, maar ook K+-kanalen blokkeren waardoor de cel eveneens
depolariseert. Zoete stoffen binden aan specifieke receptoren, waardoor cAMP
gevormd wordt en proteine kinase A geactiveerd wordt, dat een K+-kanaal
blokkeert. (Sommige stoffen gebruiken een andere second messenger, IP3).
Bittere stoffen kunnen direct binden aan K+-kanalen en deze blokkeren, andere
werken via de second messenger IP3. Aminozuren zoals glutamaat tenslotte
kunnen kanalen openen die permeabel zijn voor Na+ en Ca2+.
5.1.2 De centrale gustatieve banen
Via drie verschillende craniale zenuwen komen de gustatieve afferenten
binnen in de hersenstam, waar ze synaps maken op de nucleus tractus
solitarius. Vandaar projecteren de neuronen via de nucleus ventralis posterior
medialis (VPM) van de thalamus naar de gustatieve cortex in area 36, de
insulaire cortex en het operculum. Bovendien projecteren andere neuronen in de
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nucleus tractus solitarius naar centra in de hersenstam die betrokken zijn bij het
slikken, speekselproductie, braken, en naar de hypothalamus (die de motivatie
om te eten regelt).

Figuur 5.3 Centrale gustatieve banen

De codering van smaak in de gustatieve cortex berust waarschijnlijk op
een combinatie van ‘labeled lines’, waarbij neuronen in de cortex input krijgen
van specifieke receptoren in de tong, en een populatiecode. Grote aantallen
breed getunede neuronen kunnen namelijk een groot aantal smaken accuraat
signaleren. Vanuit de primaire gustatieve cortex projecteren de neuronen verder
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naar onder andere de orbitofrontale cortex. Deze krijgt ook olfactieve en visuele
inputs, en de antwoorden van orbitofrontale neuronen worden specifiek
gemoduleerd door verzadiging. Conditionering op basis van smaak gebeurt door
proefdieren een smaak te geven en tegelijk een stof die hen tijdelijk misselijk
maakt. Smaak aversie leren is een bijzonder robuste vorm van associatief leren:
het is specifiek voor de associatie smaak-misselijkheid (werkt niet voor
bijvoorbeeld smaak en pijnprikkels), het vergt weinig ervaring (soms is een
enkele ervaring voldoende) en het kan lange tijd blijven bestaan, zelfs bij een
relatief lang interval tussen de smaak en het optreden van misselijkheid.
Neuronen in de orbitofrontale cortex kunnen eveneens ‘single-trial learning’
vertonen.
5.2 Het olfactief systeem
De reukzin werkt samen met de smaakzin om voedselbronnen te identificeren.
Mensen kunnen duizenden verschillende reukstoffen discrimineren, vooral
potentieel schadelijke. De reukzin is ook een communicatiemiddel. Bij veel dieren
spelen feromonen een belangrijke rol in reproductief gedrag. De synchronisatie
van de menstruele cyclus bij vrouwen die samen leven is waarschijnlijk
gemedieerd door feromonen.
5.2.1 Het reukorgaan
Het reukepitheel bevindt zich

hoog in de neusholte en bevat

receptorcellen, steuncellen en basale cellen. De receptorcellen zijn echte
neuronen die voortdurend vernieuwd worden. Het reukepitheel is bedekt met een
dunne laag mucus, waar reukstoffen in oplossen voor ze binden aan de
receptoren. Het reukepitheel van de mens is veel kleiner (10 cm2) dan dat van
bijvoorbeeld honden (170 cm2).
De olfactieve receptorcellen hebben een dunne dendriet die in een knop
eindigt aan het epitheeloppervlak. Vandaaruit steken meerdere cilia, die de
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receptoren bevatten, in de mucuslaag. Aan de andere kant hebben deze
receptorcellen een ongemyeliniseerd axon, die in bundels de schedel
binnendringen en uiteindelijk in de bulbus olfactorius lopen. Trauma van de
schedelbasis resulteert vaak in anosmie.
Het transductiemechanisme is gebaseerd op de vorming van cAMP door
een enzyme (adenylyl cyclase) in de receptorcellen na binding van een geurstof
aan specifieke receptoren via activatie van een G-proteine. Dit cAMP bindt aan
specifieke ionen kanalen waardoor Na+ en Ca2+ de cel binnenstromen.
Uiteindelijk leidt de verhoging van de Ca2+ concentratie intracellulair tot het
openen van Ca2+ gevoelige Cl--kanalen, waardoor Cl- de cel uitstroomt en de
membraan depolariseert. Dit is mogelijk omdat de intracellulaire concentratie van
Cl- zeer hoog is in deze receptorcellen.

Figuur 5.4 Het reukepitheel

Er bestaan ongeveer 1000 genen die voor geurreceptoren coderen, en
dus ook 1000 verschillende receptoren. Aangezien elke receptorcel maar 1 soort
receptor tot expressie brengt, zijn er dus ook ongeveer 1000 verschillende
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receptorcellen. Elk van deze receptoren heeft een tamelijk brede gevoeligheid
voor bepaalde chemische structuren. Daardoor zal elke geurstof op een
concentratie-afhankelijke manier binden aan meerdere receptoren.

Figuur 5.5 Transductie in een olfactieve receptor cel

5.2.2 Centrale olfactieve banen
De bulbus olfactorius bevat een 2000-tal glomeruli, waarin een groot
aantal axonen afkomstig van primaire olfactieve neuronen synaps maken met
een 100-tal tweede-orde neuronen. Elke glomerulus ontvangt afferenten van een
groot deel van het reukepitheel. Er bestaat een precieze overeenkomst tussen
het soort receptor en de glomerulus: receptor cellen die een bepaald type
receptor tot expressie brengen zenden hun axonen naar slechts twee glomeruli
in de bulbus olfactorius. Hierdoor vormen de glomeruli in de bulbus olfactorius
een geordende kaart van de receptorgenen in het reukepitheel. Binnen de
glomeruli

en

tussen

verschillende

glomeruli
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bestaan

inhibitorische

en

excitatorische interacties, maar er is ook een invloed van dalende banen vanuit
de cortex.
De axonen in de tractus olfactorius projecteren direct naar bepaalde
gebieden in de orbitofrontale cortex, en vandaaruit naar de thalamus en zo
diffuus naar de neocortex.

Figuur 5.6 Projectie van de olfactieve receptorcellen naar de bulbus olfactorius

26

Figuur 5.7 De centrale olfactieve banen

Zoals in het gustatief systeem zijn de receptoren in het olfactief systeem
breed getuned, zodat elke geur gecodeerd wordt door een groot aantal neuronen
(populatie-codering). In de bulbus olfactorius bestaat er bovendien een ordelijke
kaart van de sensoriele informatie afkomstig van het reukepitheel. Hoewel
geuren geen duidelijke spatiale eigenschappen hebben, wordt de geur van een
bepaalde chemische stof dus omgezet in een complex spatiaal patroon van
activaties in de bulbus olfactorius. Er bestaat ook evidentie dat het temporeel
patroon van actiepotentialen (spike timing) informatie over de identiteit van de
geur bevat (temporele codering).
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6 Het visueel systeem
6.1 Het oog
6.2 Het centraal visueel systeem
6.2.1 De visuele projecties en het corpus geniculatum laterale
6.2.2 De primaire visuele cortex
6.2.3 De extrastriate visuele cortex

6.1 Het oog
6.1.1 Licht
Licht is electromagnetische straling die zichtbaar is met het oog. De golflengte
van licht is gelegen tussen 400 en 700 nanometer. Kortere golflengtes worden
als blauw waargenomen, langere golflengtes als rood.

blauw

groen

rood

Figuur 6.1 De golflengtes van licht
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Licht kan reflectie (weerkaatsing van een oppervlak) ondergaan, absorptie of
refractie (afbuiging).
6.1.2 Anatomie van het oog
Uitwendig zijn te herkennen: de pupil, de iris (of regenboogvlies, met de
musculus sphincter pupillae en de musculus dilatator pupillae), de cornea (of
hoornvlies, het doorschijnend gedeelte van het oog zonder bloedvaten maar met
zenuwvezels), de sclera en de uitwendige oogspieren. De nervus opticus verlaat
het oog aan de achterzijde ter hoogte van de papil (de afwezigheid van
receptoren op deze plaats is de oorzaak van de blinde vlek). Op een doorsnede
van het oog is de lens zichtbaar, die opgehangen is met dunne vezels aan de
ciliaire spieren, welke de kromming van de lens regelen (accommodatie). De
voorste oogkamer is gevuld met kamervocht, tussen de lens en de retina ligt het
glasachtig lichaam (corpus vitreum), een gelatineuze substantie. De fovea vormt
een kleine inzinking en is het centrale deel van de retina.

Figuur 6.2 De uitwendige bouw van het oog
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Figuur 6.3 Doorsnede door het oog

6.1.3 Beeldvorming in het oog
Lichtstralen afkomstig van een lichtbron op oneindige afstand vallen
parallel in en worden gebroken door de cornea zodat ze op een punt op de retina
convergeren. De afstand tussen het brekingsoppervlak en het punt van
convergentie is de focus afstand. Lichtbronnen die dichter bij het oog gelegen
zijn zenden divergerende lichtstralen uit die dus ook meer moeten gebroken
worden. De lens kan in bijkomende lichtbreking voorzien door boller te worden.
Dit proces wordt accommodatie genoemd. Hierbij trekken de ciliaire spieren
samen zodat de spanning op de ligamenten die de lens ophangen vermindert,
waardoor de lens door haar natuurlijke elasticiteit boller wordt. Deze elasticiteit
vermindert met de leeftijd (vandaar ouderdomsverziendheid of presbyopie).
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Figuur 6.4 Lichtbreking in het oog

Wanneer de oogbol te lang is worden beelden voor de retina geprojecteerd, wat
resulteert in bijziendheid (of myopie). Wanneer de oogbol te kort is spreekt men
van verziendheid (of hypermetropie).
De pupilgrootte regelt de hoeveelheid binnenvallend licht. Vernauwing van
de pupil heet miosis, dilatatie van de pupil heet mydriase. De pupilreflex verloopt
vanuit de retina, via de hersenstam naar de motorneuronen die de spieren in de
iris bezenuwen. Deze reflex is consensueel, d.w.z. dat licht in een oog ook de
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pupilconstrictie in het andere oog veroorzaakt. Asymmetrische pupillen zijn een
belangrijk teken van hersenstampathologie.
6.1.4 De microscopische anatomie van de retina
Visuele informatie wordt geleid van de fotoreceptoren, via de bipolaire
cellen naar de ganglioncellen. Daarnaast bestaan er ook horizontale cellen die
laterale synapsen maken tussen fotoreceptoren en bipolaire cellen en amacrine
cellen die lateraal projecteren naar naburige ganglioncellen. De fotoreceptoren
zijn de enige cellen in de retina die gevoelig zijn voor licht. Ganglioncellen zijn de
enige cellen die voor de output van de retina zorgen. Centraal in de retina ligt de
fovea, een kleine inzinking waar het centraal zicht op projecteert.

Figuur 6.5 Opbouw van de retina
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De fotoreceptoren bevatten sacculi gevuld met fotopigmentmoleculen. Er
zijn twee soorten fotoreceptoren: de staafjes hebben een lang cylindrisch
buitenste segment met talrijke sacculi, de kegeltjes hebben een korter buitenste
segment met minder sacculi. Staafjes zijn hierdoor ongeveer 100 maal
gevoeliger voor licht dan kegeltjes.

Figuur 6.6 Staafjes en kegeltjes

De kegeltjes komen vooral centraal voor (er zijn geen staafjes in de
fovea), perifeer overwegen de staafjes. De totale densiteit van de receptoren
neemt af met de afstand tot de fovea. In de fovea is de ganglioncellaag lateraal
verplaatst zodat het licht meer direct kan invallen op de fotoreceptoren.
Bovendien zijn er twee ganglioncellen per kegeltje in de fovea, tegenover tot 600
staafjes per gangioncel perifeer. Deze mechanismen zorgen ervoor dat het
centraal zicht een betere resolutie heeft en dat de perifere retina een hogere
gevoeligheid heeft (een ster is bijvoorbeeld beter zichtbaar wanneer men ernaast
fixeert).
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Figuur 6.7 Verdeling van staafjes en kegeltjes over de retina

Figuur 6.8 De organisatie van de fovea
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6.1.5 Fotochemie
In het donker is de membraan van het buitenste segment van de staafjes
ongeveer –30 mV omdat er constant Na+ ionen binnenstromen via Na+ kanalen
(donkerstromen). Deze kanalen worden in open toestand gehouden door de
aanwezigheid van cGMP dat constant geproduceerd wordt. Licht doet de
concentratie van cGMP dalen, waardoor de Na+ kanalen sluiten en de membraan
potentiaal hyperpolariseert.

Figuur 6.9 Het ontstaan van de receptor potentiaal in fotoreceptoren

De omzetting van lichtenergie in electrische energie (receptorpotentiaal) is
gebaseerd op een fotolabiliteit van de fotopigmenten die gelegen zijn in de
sacculi van de fotoreceptoren. Deze bestaan uit een eiwit (opsine), en een retinal
molecule, dat afgeleid is van vitamine A. Retinal ondergaat een conformationele
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verandering onder invloed van licht (omzetting van 11-cis retinal in all-trans
retinal), waardoor het opsine geactiveerd wordt. Het opsine activeert een groot
aantal G-proteines (transducines) die op hun beurt fosfodiesterase enzymes
activeren. Dit laatste breekt cyclisch GMP (cGMP) af tot GMP waardoor de Na+
kanalen gaan sluiten en de membraan gehyperpolariseerd wordt.

Figuur 6.9 Activatie van fotopigment

Bij daglicht zal de concentratie van cGMP in de staafjes zo laag worden
dat het antwoord satureert. Daarom hangt het zicht bij daglicht volledig af van de
activiteit van de kegeltjes. In staafjes wordt het fotopigment rhodopsine genoemd
(gevoelig voor golflengtes tussen 400 en 600 nm), in kegeltjes is het iodopsine.
De fototransductie in kegeltjes verloopt gelijkaardig aan deze in de staafjes, met
dit verschil dat er drie soorten iodopsines bestaan, een met maximale
gevoeligheid voor licht met een golflengte van 430 nm (S kegeltjes), een voor
golflengtes rond 530 nm (M kegeltjes) en een voor goflengtes rond 560 nm (L
kegeltjes). De aanwezigheid van drie soorten kegeltjes wordt trichromatisme
genoemd en is een noodzakelijke voorwaarde voor kleurenzicht. Afwezigheid
van een van de iodopsines (genen op het X chromosoom gelegen) geeft
aanleiding tot kleurenblindheid.
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Het oog moet zich aanpassen aan grote variaties in de algemene
lichtsterkte. Bij donkeradaptie (duur: 40 min) verhoogt de gevoeligheid met een
factor 106 door het groter worden van de pupil en de beschikbaarheid van grote
hoeveelheden niet-geactiveerd rhodopsine.
6.1.6 De bipolaire cellen
Elke bipolaire cel krijgt directe synaptische input vanuit een variabel aantal
fotoreceptoren (van 1 in de fovea tot vele duizenden in de periferie), maar ook
indirecte input vanuit een ring van fotoreceptoren rond deze centrale cluster via

Figuur 6.10 Opbouw van het receptieve veld van bipolaire cellen
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de horizontale cellen. Het receptieve veld van een bipolaire cel (en ook van
andere visuele cellen) is dat gebied van de retina dat, wanneer het gestimuleerd
wordt met licht, de membraanpotentiaal van de cel verandert. Door de schakeling
tussen de bipolaire cellen en de fotoreceptoren is het receptieve veld van
bipolaire cellen niet homogeen zoals dat van de fotoreceptoren, maar bestaat het
uit twee concentrische delen: het centrum en de randzone (of surround). Deze
twee delen reageren tegengesteld op lichtstimulatie. OFF antwoorden betekenen
hyperpolarisatie bij het aangaan en depolarisatie bij uitgaan van het licht (d.i de
klassieke depolariserende EPSP op de vrijzetting van glutamaat door de
fotoreceptoren). Een ON antwoord betekent depolarisatie bij aangaan van het
licht en hyperpolarisatie bij het uitgaan van het licht. Er zijn twee soorten
bipolaire cellen: bij ON cellen is het centrum ON, terwijl bij OFF bipolaire cellen
het centrum OFF is. De randzone van het receptieve veld reageert altijd
tegengesteld op lichtstimulatie ten opzichte van het centrum van het receptieve
veld, vandaar zegt men dat bipolaire cellen antagonistische center-surround
receptieve velden hebben. Deze organisatie komt terug op verschillende niveau’s
in het visueel systeem.
6.1.7 De ganglioncellen
De ongeveer 106 ganglioncellen vertegenwoordigen de enige output van
de retina. Door hun connecties met de bipolaire cellen hebben ze gelijkaardige
inhomogene

receptieve

velden.

Er

zijn

ON

ganglioncellen

en

OFF

ganglioncellen. Hun receptieve velden vertonen bovendien summatie en
antagonisme tussen center en surround. Door het feit dat stimulatie van de
surround

de

stimulatie

van

het

centrum

tegenwerkt,

zijn

de

meeste

ganglioncellen niet erg gevoelig zijn voor diffuse belichting maar vooral voor
verschillen in belichting binnen hun receptieve velden. Dit kan men nagaan door
de antwoorden te registreren op een bewegende schadum over het receptieve
veld.
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Figuur 6.11 Antwoordpatroon van een OFF ganglioncel

Bij een stationaire licht-donker boord zullen dus vooral OFF ganglioncellen
wiens receptieve velden aan de randen liggen het sterkst reageren (hetzij met
inhibitie hetzij met excitatie), maar niet zozeer de ganglioncellen wiens
receptieve veld in het midden ligt. De center-surround organisatie van de
receptieve velden veroorzaakt dus een neurale respons die vooral het contrast
van boorden benadrukt.
Naast ON en OFF cellen kan men ganglioncellen ook onderverdelen in Mtype (“magno”) en P-type (“parvo”) ganglioncellen. M-type ganglioncellen
vertegenwoordigen ongeveer 5% van alle ganglioncellen, ze zijn groter, hebben
grotere receptieve velden, snellere geleiding in de nervus opticus, antwoorden
meer transient en zijn meer gevoelig voor stimuli met laag contrast, maar zijn niet
gevoelig voor golflengte. Deze ganglioncellen projecteren vooral naar de
magnocellulaire lagen van het corpus geniculatum laterale (CGL). P-cellen
daarentegen zijn kleur-opponente cellen, waarbij het antwoord op een bepaalde
golflengte in het centrum van het receptieve veld tegengewerkt wordt door een
andere golflengte in de surround. Voor P-cellen (90% van de ganglioncellen) zijn
deze kleuren rood en groen, de input komt van L en M kegeltjes. Voor nonMnonP cellen (5% van de ganglioncellen) is dit blauw en geel, waarbij de input
komt van S kegeltjes enerzijds en van M+L kegeltjes anderzijds. P-cellen
projecteren naar de parvocellulaire lagen van het LGN.
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Figuur 6.12 Kleur-opponente rood-groene ganglioncel

Visuele informatie wordt in parallel verwerkt: de informatie van de beide ogen
wordt parallel naar de visuele cortex gestuurd waar ze kunnen vergeleken
worden om diepte te reconstrueren, er zijn parallelle stromen vanuit ON
ganglioncellen en OFF ganglioncellen, en tenslotte is er parallelle transmissie
vanuit M-type en P-type ganglioncellen, met heel verschillende functionele
kenmerken.

6.2 Het centraal visueel systeem
6.2.1 De visuele projecties en het corpus geniculatum laterale
De nervus opticus verlaat het oog aan de achterzijde van het oog. De
nasale vezels kruisen in het chiasma opticum, waarna de tractus opticus verder
loopt rond het diencephalon naar het corpus geniculatum laterale, een deel van
de thalamus.
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Figuur 6.13 Nervus opticus, chiasma opticum en tractus opticus

Het totale visuele veld is dat deel van de ruimte dat gezien wordt met de
twee ogen samen wanneer men recht vooruit kijkt. Het binoculaire visuele veld is
dat deel dat met beide ogen gezien wordt. Links en rechts van de middellijn
liggen het linker en het rechter visuele veld. Door het feit dat de perifere
gezichtsvelden projecteren op de nasale delen van de retina, zorgt de partiele
kruising ter hoogte van het chiasma opticum ervoor dat het linker gezichtsveld
afgebeeld wordt in de rechter hemisfeer en het rechter gezichtsveld afgebeeld
wordt in de linker hemisfeer. Het patroon van visuele deficits laat toe de plaats
van een letsel op te sporen (bijvoorbeeld verlies van een helft van het visuele
veld door letsel van de tractus opticus of hoger).
Sommige vezels van de tractus opticus projecteren naar de hypothalamus
waar ze een rol hebben in het dag-nacht ritme. Directe projecties naar kernen in
de hersenstam (het pretectum) zorgen voor de pupilreflex. Ongeveer 10% van de
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vezels projecteert naar de colliculus superior (oogbewegingen). De meeste
axonen in de tractus opticus projecteren naar het corpus geniculatum laterale.

Figuur 6.14 De afbeelding van het visuele veld

Het corpus geniculatum laterale (CGL) is gelegen in de dorsale thalamus
en bestaat uit zes lagen die gebogen zijn rond de tractus opticus. Binnen het
CGL zijn de inputs van de twee ogen gescheiden: ipsilaterale axonen maken
synaps in lagen 2, 3 en 5 terwijl de contralaterale axonen synaps maken in lagen
1, 4 en 6. De ventrale lagen 1 en 2 bevatten grotere neuronen (magnocellulaire
lagen) die de inputs van de M-type ganglioncellen ontvangen, de dorsale lagen 3
tot 6 bevatten kleinere neuronen (parvocellulaire lagen) die de inputs van de Ptype ganglioncellen ontvangen. Ventraal van iedere laag in het CGL ligt ook nog
een koniocellulaire laag, welke projecties ontvangt van nonM-nonP type
ganglioncellen. Elke laag van het CGL bevat een retinotopische kaart van het
visuele veld die op dezelfde manier georienteerd is in elke laag: in een
loodrechte penetratie door het CGL antwoorden neuronen op dezelfde plaatsen
in het visuele veld en alternerend door het linker en het rechter oog.

42

Figuur 6.15 Ligging en doorsnede van het corpus geniculatum laterale

De receptieve velden van CGL neuronen gelijken sterk op die van
ganglioncellen in de retina. Magnocellulaire CGL neuronen hebben grotere
receptieve velden, vertonen meer transiente responsen en zijn niet gevoelig voor
golflengte, zijn niet erg gevoelig voor spatiale frekwentie maar wel voor
temporele frekwentie. Parvocellulaire CGL neuronen hebben kleinere receptieve
velden, antwoorden meer constant op visuele stimulatie, zijn dikwijls rood-groen
opponent, hebben hoge spatiale frekwentie-gevoeligheid maar lage temporele
frekwentie-gevoeligheid. Enkel de koniocellulaire CGL neuronen onder laag 3 en
4 zijn blauw-geel opponent, de andere zijn niet gevoelig voor golflengte.
Ondanks deze gelijkenissen komt de meeste (80%) excitatorische input in het
CGL van de primaire visuele cortex.
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Figuur 6.16 Organisatie van het CGL

6.2.2 De primaire visuele cortex
6.2.2.1 Anatomie van de primaire visuele cortex
De primaire visuele cortex (ook wel area V1 of de striate cortex genoemd)
ligt bij de mens grotendeels op de mediale zijde van de occipitale lob, rond de
sulcus calcarinus. Bij de rhesus aap ligt V1 meer op de laterale zijde van de
occipitale lob. V1 bestaat uit zes lagen (van laag I oppervlakkig tot laag VI in de
diepte tegen de witte stof). Laag IV is nog eens onderverdeeld in IVA, IVB en
IVC, die zelf nog eens onderverdeeld is in IVCα en IVCβ. De axonen van het
CGL komen vooral binnen in laag IVC. Deze projecties behouden hun
retinotopische organisatie zodat V1, net zoals het CGL, een ordelijke
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representatie bevat van het visuele veld. Zoals steeds in de cortex projecteren de
lagen die boven de input laag gelegen zijn naar hogere corticale gebieden, de
lagen die onder de input laag gelegen zijn projecteren terug naar het CGL (vanuit
laag 6) en naar de pons (laag 5).

Figuur 6.17 Ligging van de primaire visuele cortex bij mens en rhesus aap
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Figuur 6.18 Outputs van de primaire visuele cortex

De axonen afkomstig van de magnocellulaire lagen van het CGL eindigen in laag
IVCα en deze afkomstig van de parvocellulaire lagen in IVCβ. Vandaar gaat het
voor de magnocellulaire baan naar IVB en zo naar hogere visuele gebieden, en
voor de parvocellulaire baan naar laag III waaruit de projecties ontstaan naar de
rest van de cortex. Omdat de projecties vanuit het CGL de retinotopische
organisatie behouden, bevat laag IVC twee kaarten van het visuele veld (een
magno en een parvo). De retinotopische organisatie van de visuele cortex is
unilateraal en contralateraal, omgekeerd (het bovenste kwadrant projecteert op
de onderste lip van de sulcus calcarinus, het onderste kwadrant op de bovenste
lip van de sulcus), proportioneel aan de perifere innervatiedensiteit (d.i. de
corticale magnificatiefactor: het aantal mm cortex per visuele graad), multipel
(niet alleen in V1 maar ook in hogere visuele gebieden aanwezig) en plastisch
(letsels van de retina resulteren in reorganisatie van de corticale kaart).
De inputs vanuit de twee ogen zijn nog steeds gescheiden in laag IVC.
Door het injecteren van radioactief proline in 1 oog van een rhesus aap konden
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Hubel en Wiesel aantonen dat de projecties naar laag IVC vanuit dat oog niet
continu zijn, maar afzonderlijke gebieden van ongeveer 0.5 mm breed vormen:
de oculaire dominantie kolommen. Op tangentiele secties (parallel aan laag IV)
zijn deze zichtbaar als alternerende banden. Pas in laag III en IVB worden de
inputs van de twee ogen vermengd: de meeste neuronen zijn hier dan ook
binoculair. De visuele cortex is dus ook columnair georganiseerd. Deze laatste
eigenschap samen met de hoger vermelde plasticiteit geeft ook een verklaring
voor het mechanisme van amblyopie: bij ongelijke refractie of strabismus op
jonge leeftijd zullen de kolommen van 1 oog atrofieren zodat er nietcorrigeerbaar verlies van gezichtsscherpte optreedt in dat oog. Een andere
stimulusparameter die columnair georganiseerd is (niet alleen in V1 maar ook in
hogere visuele gebieden) is orientatie.
Door te kleuren voor een bepaald enzyme in de mitochondria (cytochroom
oxidase) kan men zien dat er zones bestaan in V1 die denser kleuren dan
andere zones. Deze densere gebieden lopen doorheen laag II en III en V en VI
en worden ‘blobs’ genoemd. Deze blobs zijn in het midden van de oculaire
dominantie kolommen gelegen en krijgen parvocellulaire input vanuit laag IVCβ
en rechtstreekse koniocellulaire input vanuit het CGL. De gebieden ertussen
worden interblobs genoemd.

6.2.2.2 Fysiologie van de primaire visuele cortex
6.2.2.2.1 Organisatie van het receptieve veld
Neuronen buiten laag IVC reageren weinig of niet op lichtpunten, maar
wel op geëlongeerde stimuli zoals strepen. Ongeveer 70% van de neuronen in
area V1 zijn gevoelig voor de orientatie van de stimulus. Niet-orientatieselectieve
neuronen

hebben

ofwel

een

klein

concentrisch

receptief

veld

zoals

ganglioncellen (in laag IVC), ofwel een groot homogeen receptief veld (buiten
laag IVC). Orientatieselectieve cellen antwoorden maximaal op 1 bepaalde
orientatie (de voorkeursorientatie). In de breedte richting (loodrecht op de
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voorkeursorientatie) onderscheidt men ‘simple’ cellen en ‘complexe’ cellen op
basis van de scheiding en de breedte van ON en OFF zones. ‘Simple’ cellen zijn

Figuur 6.19 Voorbeeld van een ‘simple’ cel

orientatie-selectief en hebben kleine gescheiden ON en OFF zones, terwijl
‘complexe’ cellen ook orientatie-selectief zijn maar brede en overlappende ON en
OFF zones hebben. In de lengterichting maakt men onderscheid tussen
neuronen met lengte-summatie (endfree cells) en neuronen bij wie het antwoord
vermindert bij grotere lengtes (end-stopped cells). Deze laatste hebben aan
beide uiteinden van het receptief veld inhibitorische gebieden.
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Figuur 6.20 Voorbeeld van een ‘complex’ cel

6.2.2.2.2 Stimulusselectiviteiten
Neuronen in de visuele cortex antwoorden op bepaalde aspecten van een
stimulus, waardoor zij met hun activiteit de waarde van deze parameter kunnen
signaleren. De meest bestudeerde parameters zijn orientatie, spatiale frekwentie,
richting van beweging, snelheid van beweging en binoculaire dispariteit.
De analyse van de orientatie van een stimulus lijkt een van de
belangrijkste functies van de primaire visuele cortex. Het is de eerste stap in de
analyse van de vorm van objecten. Orientatie-selectieve neuronen kunnen breed
of scherp getuned zijn. De bandbreedte bij het half-maximum antwoord is een
maat voor de graad van selectiviteit. Zowel simple als complex cellen kunnen
orientatie-selectief zijn. Orientatie-selectiviteit is columnair georganiseerd: bij
loodrechte penetraties blijft de voorkeursorientatie dezelfde voor alle selectieve
neuronen.
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Figuur 6.21 Voorbeeld van een orientatie-selectief neuron

Figuur 6.22 Systematische progressie van de voorkeursorientatie bij tangentiele penetraties in V1

Er

zijn

twee

mogelijke

mechanismen

voorgesteld

waardoor

orientatieselectiviteit zou kunnen tot stand komen. Volgens de eerste theorie
liggen excitatorische schakelingen vanuit het CGL aan de basis: neuronen wiens
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receptieve velden op een lijn liggen zouden naar orientatie-selectieve neuronen
in V1 projecteren. De tweede theorie stelt dat intracorticale inhibitie belangrijk is:
het aanbrengen van bicuculline (een GABA antagonist) in V1 doet de selectiviteit
verminderen of verdwijnen.

Figuur 6.23 Model van de organisatie van V1

Het patroon van orientatiekolommen wordt onderbroken door de blobs in
laag II en III. De neuronen in deze blobs zijn dikwijls selectief voor kleur maar
niet voor orientatie. Verder zijn veel neuronen in laag IVB selectief voor richting
van beweging en voor de snelheid van beweging.
V1 neuronen vormen het eerste niveau waarop informatie van de twee
ogen gecombineerd wordt. Primaten kunnen de verschillen tussen de twee
beelden op de retina gebruiken om diepte (de derde dimensie) te reconstrueren.
Als men een bepaald punt fixeert, dan zullen punten voor of achter dat punt licht
verschillende beelden genereren op twee retina’s. De verschillen in de
horizontale positie tussen het beeld in het linker oog en het beeld in het
rechteroog noemt men horizontale binoculaire dispariteit. In tegenstelling tot
zogenaamde monoculaire diepte-cues zoals textuurgradienten, perspectief en
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bewegingsparallax, levert binoculaire dispariteit een niet-ambigue indruk van
diepte.

Figuur 6.24 Binoculaire dispariteit

Random-dot stereogrammen geven een goede illustratie van de sterkte van
binoculaire dispariteit als diepte-cue. Hoewel men met 1 oog geen vorm in deze
patronen kan onderscheiden, wordt er bij binoculaire fusie een vierkant zichtbaar
dat voor of achter de andere punten gelegen is. Veel V1 neuronen reageren ook
selectief op dispariteit in random-dot patronen. V1 neuronen kunnen ‘tuned
excitatory’ zijn (maximaal antwoord op nul dispariteit), ‘tuned inhibitory’
(maximale inhibitie door nul dispariteit), ‘far’ of ‘near’, ‘tuned far’ of ‘tuned near’
(voorkeursdispariteit van de stimulus achter of voor het fixatievlak). Naast
dieptezicht is binoculaire dispariteit ook belangrijk voor het aligneren van de twee
ogen.
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Figuur 6.25 Random-dot stereogram

Figuur 6.26 Voorbeelden van dispariteitstuning in V1

6.2.3 De extrastriate visuele cortex
Er zijn meer dan 30 visuele areas beschreven bij de rhesus aap. De
extrastriate visuele cortex bestaat uit twee “stromen” (groepen van visuele
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areas): een ventrale stroom die vertrekt vanuit V1 en gericht is naar de
inferotemporale cortex in de temporale lob, en een dorsale stroom die vanuit V1
naar de posterieure parietale cortex gericht is. Deze indeling komt voort uit de
resultaten van letselexperimenten bij de rhesus aap: letsels van de temporale
cortex resulteren in deficits in objectherkenning maar laten laten de spatiale
localisatie intact, terwijl letsels van de parietale cortex vooral een deficit geven in
spatiale localisatie met intacte objectherkenning.

Figuur 6.27 Dorsale en ventrale visuele stroom

De ventrale visuele stroom wordt ook wel eens de wat-stroom genoemd, de
dorsale visuele stroom is de waar-stroom. Neuronen in de inferotemporale cortex
antwoorden selectief op vorm, kleur en textuur, met andere woorden
eigenschappen van objecten. In area MT/V5 daarentegen (en ook in andere
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areas in de dorsale stroom) zijn de meeste neuronen selectief voor de richting
van beweging.
De visuele cortex is een serieel en hierarchisch systeem. Op elk niveau
worden de receptieve velden groter, de retinotopische organisatie minder
uitgesproken, en de stimulusselectiviteiten complexer. Bijvoorbeeld V1 neuronen
antwoorden selectief op georienteerde lijnen, V2 neuronen op contouren en
hoeken, V4 neuronen op eenvoudige vormen en inferotemporale neuronen soms
op zeer complexe vormen zoals gezichten en handen.

Figuur 6.28 Antwoorden van een V2 neuron op illusoire contouren

De indeling in dorsale en ventrale visuele stroom heeft een zeker verband
met de parvocellulaire en magnocellulaire banen die vertrekken vanuit het CGL.
Cytochroom oxidase kleuring toont dat area V2 bestaat uit alternerende ‘thick
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stripes’ en ‘thin stripes’ van verhoogde activiteit, van mekaar gescheiden door
‘interstripes’ met relatief weinig activiteit. De magnocellulaire lagen in het CGL
projecteren naar laag IVC in V1, dan naar laag IVB vanwaaruit projecties
vertrekken naar area MT/V5 in de posterieure bank van de Sulcus Temporalis
Superior, en via de ‘thick stripes’ in V2 eveneens naar area MT/V5, en zo verder
naar MST en de areas in de posterieure parietale cortex. De parvocellulaire
lagen van het CGL projecteren naar laag IVC in V1, dan naar de interblob zones
in lagen II en III vanwaaruit de projecties vertrekken naar de interstripes in V2.
De blobs in V1 projecteren sterk naar de thin stripes in V2. Beide laatste zones
sturen hun projecties verder naar area V4 en zo naar de inferotemporale cortex,
het eindpunt van de ventrale visuele stroom.

Figuur 6.29 Dorsale en ventrale stroom en de relatie met parvo- en magnocellulaire banen

Anatomische gegevens en selectieve inactivatie-experimenten hebben echter
duidelijk aangetoond dat deze indeling niet absoluut is: hoewel area MT/V5

56

vooral magnocellulaire input lijkt te krijgen, zorgen zowel de parvocellulaire als
de magnocellulaire banen voor de input van de ventrale visuele stroom. Ook
functioneel is er geen stricte scheiding: er is ook bewegingsinformatie in de
ventrale stroom, en een zekere vormselectiviteit in de dorsale stroom.
Binoculaire dispariteit wordt verwerkt door beide visuele stromen.
Area MT/V5 is gespecialiseerd in het verwerken van bewegingsinformatie.
MT/V5 krijgt input vanuit V2 en V3, en ook rechtstreekse input vanuit laag IVB in
V1 (magno). De receptieve velden zijn veel groter dan in V1. Bijna alle neuronen
in MT/V5 zijn selectief voor de richting van beweging, en vele zijn ook selectief
voor de snelheid van beweging. Selectiviteit voor richting van beweging is
eveneens columnair georganiseerd in MT/V5. Electrische stimulatie van een
groep neuronen kan de waargenomen richting van beweging van een wolk
punten veranderen. Men denkt dat de codering van beweging in MT/V5 (en MST)
belangrijk is voor navigatie, voor het sturen van oogbewegingen en voor
bewegingsperceptie.
Een ander deel van de dorsale stroom is gelegen in de Intraparietale
Sulcus (IPS). De neuronen in deze gebieden zijn gevoelig voor bepaalde acties

IPS

Figuur 6.30 Gebieden in de intraparietale sulcus van de rhesus aap
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van het subject: MIP neuronen zijn actief bij armbewegingen, LIP neuronen bij
oogbewegingen en AIP neuronen bij grijpbewegingen met de hand. LIP
neuronen vertonen bovendien verhoogde activiteit in het interval tussen de
instructie om een oogbeweging te maken en de eigenlijke oogbeweging, en deze
‘delay’ activiteit wordt gerelateerd aan zogenaamde hogere cognitieve
processen: spatiale aandacht, motor intentie (het plan om een beweging te
maken) en decisieprocessen.

Figuur 6.31 Oogbewegingstaak voor registraties in area LIP

Visuele informatie over objecten bereikt de inferotemporale cortex (IT) via
V2 en V4. In het meest anterieure deel van IT antwoorden de neuronen selectief
op complexe vormen, kleur, textuur en combinaties van vorm, kleur en textuur.
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Figuur 6.32 Voorbeeld van een vormselectief neuron in de inferotemporale cortex

Het type-voorbeeld van complexe stimulusselectiviteit zijn de neuronen die
selectief antwoorden op gezichten. Complexe vormselectiviteiten kunnen soms
gereduceerd worden tot meer eenvoudige stimuluskenmerken.

Figuur 6.33 Voorbeeld van een inferotemporaal neuron dat selectief antwoordt op gezichten

Binnen

IT

is

er

een

geleidelijke

progressie

naar

complexere

stimulusselectiviteiten: in het posterieure deel van IT zijn er nog neuronen die
antwoorden op georienteerde lijnen en orientatie-gevoelig zijn, naarmate men
meer naar voor gaat vindt men neuronen die enkel antwoorden op complexere
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vormen of combinaties van vorm en kleur. De stimulusselectiviteit van IT
neuronen vertoont bepaalde kenmerken die corresponderen met deze van
objectherkenning. Dit zijn de invarianties: IT neuronen kunnen selectief
antwoorden op een bepaalde vorm onafhankelijk van de positie in het visuele
veld (positie-invariantie), onafhankelijk van de grootte van de vorm (grootteinvariantie) en onafhankelijk van de visuele cue die de vorm bepaalt (cueinvariantie). Op die manier ontstaat er een abstracte representatie van vorm.
Deze abstracte vormrepresentatie vormt de basis voor objectherkenning en
categorisatie.

Figuur 6.34 Dezelfde vorm gedefinieerd door luminantie, richting van beweging en textuur
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7 Het motorisch systeem

7.1 Controle van de beweging door het ruggemerg
7.2 Controle van de beweging door de hersenen
Nomenclatuur:
-

extensie – flexie

-

synergisten – antagonisten

-

axiale, proximale en distale spieren

We bespreken hier enkel de dwarsgestreepte skeletspieren, die onder
willekeurige controle staan. Gladde spieren bevinden zich in de ingewanden en
bloedvaten en worden bezenuwd door het autonoom zenuwstelsel.
7.1 Controle van de beweging door het ruggemerg
7.1.1 Het lager motorneuron
De lagere motorneuronen zijn in de ventrale hoorn van het ruggemerg
gelegen. Buiten het ruggemerg lopen hun axonen samen met de sensiebele
vezels die aankomen in de dorsale hoorn om de spinale zenuwen te vormen. Er
bestaan twee soorten lagere motorneuronen: alpha motorneuronen bezenuwen
de spieren, terwijl de gamma motorneuronen de spierspoelen bezenuwen. Een
alpha motorneuron samen met alle spiervezels die het bezenuwt vormen samen
een motorische eenheid.
Het alpha motorneuron kan met de spiervezel communiceren door de
vrijzetting van acetylcholine (ACh) ter hoogte van de motorische eindplaat.
Hierdoor zal een EPSP ontstaan (eindplaatpotentiaal) die altijd aanleiding geeft
tot een postsynaptische aktiepotentiaal. De aktiepotentiaal zal transiente
contractie van de spiervezel veroorzaken. Blijvende contractie vergt continue
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Figuur 7.1 Het lager motorneuron

stimulatie door aktiepotentialen. Door temporele summatie kan een verhoogde
presynaptische activiteit aanleiding geven tot een hogere spanning in de spier.
De tweede manier om de spiercontractie te regelen is door het recruteren van
meerdere synergistische motorische eenheden. Een alpha motorneuron kan
tussen de 3 (in de oogspieren) en 1000 (in de onderste ledematen) spiervezels
bezenuwen.
Alpha motorneuronen krijgen drie soorten inputs: vanuit de spierspoelen
via de dorsale hoorn, vanuit de hogere motorneuronen in de motorische cortex
en de hersenstam, en vanuit interneuronen in het ruggemerg. Deze
motorneuronen bezenuwen twee soorten spiervezels: rode spiervezels bevatten
veel mitochondria, trekken trager samen maar kunnen een inspanning lang
volhouden (bijvoorbeeld in de onderste ledematen), terwijl witte spiervezels
minder mitochondria bevatten en sneller samentrekken, maar ook vlugger
vermoeid zijn (bijvoorbeeld in de arm). Snelle motorische eenheden (met witte
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spiervezels) hebben meestal grotere cellichamen, hebben snellere axonale
geleiding en ontladen met hogere frekwenties (30-60 actiepotentialen per
seconde) dan trage motorische eenheden. Men heeft kunnen aantonen dat het
patroon van activiteit in het motor neuron bepaalde biochemische veranderingen
induceert in de spiervezel zodat deze een snelle of een trage vezel wordt.
Spiervezels kunnen echter ook veranderen door het absolute niveau van
activiteit (hypertrofie bij verhoogde activiteit, atrofie bij verminderde activiteit). Bij
amyotrofe laterale sclerose (ALS) treedt degeneratie van de alpha motor
neuronen op, met progressieve verlamming tot gevolg.
7.1.2 De excitatie-contractie koppeling
Spiervezels bevatten cylindrische structuren die myofibrillen genoemd
worden.

Deze

myofibrillen

bestaan

uit

dunne

filamenten

(voornamelijk

opgebouwd uit het eiwit actine) en dikke filamenten (bestaande uit myosine). De
contractie ontstaat doordat de dunne filamenten over de dikke filamenten
schuiven. De hoofden van de myosine-moleculen kunnen binden aan actine en
daarna roteren waardoor het dikke filament zal bewegen ten opzichte van het
dunne filament. Myosine kan dan loskomen ten koste van het verbruik van ATP,
waarna de cyclus zich kan herhalen. In rust kan myosine niet binden aan het
actine omdat de bindingsplaatsen geblokkeerd zijn door een ander eiwit,
troponine genaamd. Ca2+ , dat vrijgezet wordt uit het sarcoplasmatisch reticulum
bij depolarisatie, bindt aan troponine waardoor de bindingsplaatsen vrijkomen.
Relaxatie treedt op wanneer het Ca2+ opnieuw opgenomen wordt in het
sarcoplasmatisch reticulum. Rigor mortis of lijkstijfheid treedt op omdat het
myosine niet meer loskomt van het actine in afwezigheid van ATP.
De volgorde van gebeurtenissen is dus: aktiepotentiaal in het alpha
motorneuron – vrijzetting van ACh – postsynaptische EPSP door openen van
nicotine receptor kanalen – openen van Na+ kanalen met actiepotentiaal in de
spiervezel – Ca2+ vrijzetting – Ca2+ bindt aan troponine – myosine bindt aan
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actine – rotatie van de myosine-hoofdjes – loskomen van het myosine ten koste
van ATP – de cyclus gaat door zolang Ca2+ en ATP beschikbaar zijn.

Figuur 7.2 De excitatie-contractie koppeling
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Figuur 7.3 Binding van Ca2+ aan troponine

7.1.3 De proprioceptieve reflexen
De prikkel voor de proprioceptieve reflexen is een inwendige prikkel, ze
vormen een gesloten kring en de invloed van hogere structuren bestaat uit een
instelling van de gevoeligheid. De reflex uitgaande van de spierspoel is de
rekreflex, deze uitgaande van het peesorgaan de peesreflex.
Spierspoelen bestaan uit gespecialiseerde spiervezels die in een kapsel
diep in de spieren gelegen zijn. Ze bevatten Ia afferenten en efferenten vanuit de
gamma motorneuronen in het ruggemerg. De Ia afferenten gaan het ruggemerg
binnen langs de dorsale hoorn en maken monosynaptische connecties met de
alpha motorneuronen van dezelfde spier en disynaptische inhibitorische
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connecties met de alpha motorneuronen van de antagonistische spieren.
Hierdoor ontstaat de monosynaptische myotatische reflex: tractie op een spier
doet de spierspoelen uitrekken, het openen van mechanosensitieve ionen
kanalen doet de Ia vezels depolariseren, waardoor het alpha motor neuron
geactiveerd wordt en de spier terug samentrekt. Een voorbeeld van deze
rekreflex is het uitrekken van de quadiceps wanneer men op de pees van de
quadriceps slaat. De spierspoel meet dus de lengte van de spier.

Figuur 7.4 De spierspoel

De gevoeligheid van de spierspoel wordt geregeld door de activiteit van
de gamma motor neuronen in het ruggemerg. Bij een spiercontractie zouden de
spierspoelen kunnen slap hangen en inactief worden. Gamma motorneuronen
worden echter samen met de alpha motor neuronen geactiveerd en bezenuwen
de intrafusale spiervezels, waardoor de twee polen van de spierspoel
contraheren en de Ia vezels actief blijven.
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Figuur 7.5 Circuit van de rekreflex

Figuur 7.6 Werking van de gamma motor neuronen

De peesorganen zijn gelegen op de overgang tussen spier en pees, in
serie met de spier. De peesorganen meten de spierspanning. Ze worden
bezenuwd door een Ib afferent die in de ventrale hoorn van het ruggemerg het
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alpha motor neuron inhibeert via een interneuron. Bij stijgende spierspanning zal
het peesorgaan er dus voor zorgen dat de spanning afneemt, bij afnemende
spanning zal de contractie toenemen. Dit proces is waarschijnlijk belangrijk voor
fijne manipulaties.

Figuur 7.7 Circuit van de peesreflex

7.1.4 De exteroceptieve reflexen
De prikkel voor de exteroceptieve reflexen is uitwendig, ze vormen een
open kring (in- en output zijn verschillend). Terwijl er bij de proprioceptieve
reflexen een voortdurende meting van spierparameters is met een tonische
regelende invloed op de effectoren (functie is ‘holding’), treedt er bij de
exteroceptieve reflexen een voorbijgaande detectie op van de prikkel, waarbij
enkel contracties in werking worden gezet (functie is ‘move’).
De flexiereflex is de meest typische reflex, namelijk bij het terugtrekken
van een van de ledematen bij een pijnprikkel. De afferenten maken
polysynaptische connecties met de alpha motor neuronen op verschillende
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niveau’s in het ruggemerg, zodat de ipsilaterale flexoren zullen samentrekken
maar ook de contralaterale extensoren (gekruiste extensiereflex).

Figuur 7.8 De flexiereflex

7.1.5 Spinale motorische programma’s
De gekruiste extensiereflex vormt de basis van locomotorisch gedrag. De
controle over dit cyclisch gedrag ligt in het ruggemerg. Het ruggemerg bevat
circuits met ritmische motorische activiteit (centrale patroongeneratoren). In zijn
meest eenvoudige vorm zijn dit neuronen die pacemaker activiteit bezitten, d.w.z
die spontaan afwisselend actief en inactief zijn. Deze pacemaker activiteit kan
gerealiseerd worden door de aanwezigheid van NMDA receptoren op
interneuronen in het ruggemerg. De volgorde van gebeurtenissen is: glutamaat
veroorzaakt depolarisatie – Na+ en Ca2+ instroom door NMDA kanalen –
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daardoor gaan K+ kanalen openen waardoor K+ uit de cel stroomt –
hyperpolarisatie van de cel – hierdoor kunnen magnesium ionen de NMDA
kanalen blokkeren, zodat er geen Ca2+ meer binnenstroomt – daling van Ca2+
doet ook de K+ kanalen sluiten.

Figuur 7.9 Pacemaker activiteit in het ruggemerg

7.2 Controle van de beweging door de hersenen
7.2.1 De dalende banen
Er zijn twee dalende systemen van de hersenen naar het ruggemerg. Het
lateraal systeem is betrokken bij de willekeurige bewegingen van de distale
spieren en staat onder directe corticale controle, terwijl het ventromediaal
systeem betrokken is bij de controle van de houding en locomotorisch gedrag, en
onder controle staat van de hersenstam.
De belangrijkste component van het lateraal systeem is de tractus
corticospinalis (de pyramidebaan). De meeste axonen ontspringen in areas 4 en
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6 in de cortex, dalen af in de capsula interna en kruisen op de overgang van de
medulla en het ruggemerg. Een kleinere component is de tractus rubrospinalis
die vertrekt in de nucleus ruber in het mesencephalon. Letsels van de tractus
corticospinalis resulteren in deficits in de willekeurige bewegingen van vooral de
distale flexorspieren.

Figuur 7.10 Het lateraal systeem

Het ventromediaal systeem bestaat uit vier banen die belangrijk zijn voor de
controle van de positie van het hoofd (tractus vestibulospinalis), voor het draaien
van hoofd en romp naar bepaalde posities in de ruimte (tractus tectospinalis), en
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voor de controle van de rechtopstaande houding (tractus reticulospinalis pontis
en medullaris).
7.2.2 De motorische cortex
Electrische stimulatie in de gyrus precentralis (area 4) resulteert in eenvoudige
spiercontracties in de contralaterale lichaamshelft. Area 4 komt overeen met de
primaire motorische cortex (M1).

Figuur 7.11 Corticale gebieden betrokken bij het plannen van de beweging

De

motorische

cortex

is

topografisch

georganiseerd.

De

somatotopie is unilateraal-contralateraal en omgekeerd: de afbeelding van
de voet is aan de mediale zijde gelegen, de afbeelding van de hand en het
aangezicht liggen lateraal. De corticale afbeelding is proportioneel aan de
densiteit van de bezenuwing (en dus de mate van corticale controle) van
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deze gebieden. Tenslotte zijn er ook multipele afbeeldingen (in M1 maar
ook in de premotorische en supplementaire motorische cortex).
De motorische cortex is ook columnair georganiseerd. De zuilen
staan loodrecht op het corticale oppervlak. De efferenten van elke zuil
vertrekken uit laag 5 (pyramidale neuronen) en bezenuwen een groep van
spieren die hetzelfde effect hebben op een gewricht. De afferenten komen
binnen in laag 2 en 3 en bestaan uit cutane, proprioceptieve en
kinesthetische signalen vanuit de cortex. De afferenten zijn afkomstig van
die delen van het lichaam die maximaal geprikkeld worden als er een
weerstand bestaat tegen de beweging die gecontroleerd wordt door die
zuil.
De belangrijkste corticale inputs van de primaire motorische cortex
komen van de premotorische, de supplementaire motor cortex, en van de
somatosensoriele cortex. Input vanuit de thalamus komt via de nucleus
ventralis lateralis (VLc), die informatie doorgeeft afkomstig van het
cerebellum. Drie banen vormen de output van de motorische cortex. De
corticospinale baan (of piramide baan) bevat ongeveer 106 axonen, die
rechtstreeks projecteren naar de motorneuronen in het ruggemerg (10%)
maar vooral synaps maken op interneuronen in het ruggemerg (90%). De
corticorubrospinale baan is functioneel gelijkaardig aan de corticospinale
baan (bezenuwing van distale spieren) maar maakt nog synaps in de
nucleus ruber. De corticoreticulospinale baan bezenuwt de proximale en
vooral de axiale spieren. De onderbreking in de hersenstam laat toe
informatie te integreren afkomstig van het vestibulair systeem en van de
vermis van het cerebellum, die een rol speelt in de generatie van
stapbewegingen.
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Figuur 7.12 Somatotopische organisatie van de primaire motorische cortex

Electrische stimulatie van area 6 resulteert in meer complexe, natuurlijke
bewegingen zoals grijpbewegingen. Men onderscheidt de lateraal gelegen
premotorische cortex, die de distale motorische eenheden bezenuwt, en de meer
mediaal

gelegen

supplementaire

motorische

cortex

voor

de

proximale

motorische eenheden via de tractus reticulospinalis. Beide gebieden hebben
eveneens een somatotopische afbeelding van het lichaam. Area 6 projecteert
eveneens rechtstreeks naar het ruggemerg (maar in mindere mate dan area 4),
maar ook naar area 4. De motorische cortex krijgt informatie over de stand van
het lichaam en de omgeving vanuit de parietale cortex: area 5, die informatie
krijgt vanuit de somatosensoriele cortex, en area 7, die informatie krijgt vanuit de
visuele cortex (bij de rhesus aap zijn dit onder andere areas AIP, MIP en LIP).
De andere input naar de motorische cortex komt vanuit het voorste deel van de
frontale lob, de prefrontale cortex. Deze vertegenwoordigt de hoogste controle-
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eenheid van de motorische beweging. Men neemt aan dat de prefrontale cortex
bepaalde doelen selecteert die het subject wil bereiken, dat de premotorische en
de supplementaire motorische cortex dit omzet in een motorisch plan, en dat
uiteindelijk de primaire motorische cortex voor de uitvoering van dit plan zorgt.
Neuronen in de premotorische cortex verhogen hun activiteit na een instructie
om een bepaalde armbeweging te maken. Deze verhoogde activiteit blijft
aanwezig in het interval tussen de instructie en het ‘go’-signaal (delay-activiteit).

Figuur 7.13 Delay-activiteit in de premotorische cortex

Sommige neuronen in de ventrale premotorische cortex zijn zowel actief
wanneer het proefdier een bepaalde beweging ziet die uitgevoerd wordt door
iemand anders, als wanneer het proefdier zelf de beweging uitvoert. Dit zijn
‘mirror’ neuronen.
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Figuur 7.14 Voorbeeld van een ‘mirror’ neuron

7.2.3 De basale ganglia
De belangrijkste subcorticale input naar area 6 komt vanuit de nucleus
ventralis lateralis (VLo) in de thalamus. Deze ontvangt zelf projecties vanuit de
basale ganglia, die op hun beurt projecties ontvangen van de cortex. Op die
manier ontstaat een kring waarin informatie stroomt van de cortex naar de basale
ganglia, en via de thalamus terug naar de cortex.
De basale ganglia bestaan uit de nucleus caudatus, en het putamen
(samen het striatum genoemd), de globus pallidus en de nucleus subthalamicus.
Ook de substantia nigra in het mesencephalon kan ertoe worden gerekend.
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Figuur 7.15 Anatomie van de basale ganglia

De motorische kringloop start met excitatorische connecties van de cortex
met neuronen in het putamen. Deze maken inhibitorische connecties met
neuronen in de globus pallidus, welke zelf inhibitorische connecties hebben met
de VLo in de thalamus. De projectie van de VLo naar de supplementaire
motorische cortex is excitatorisch. Neuronen in de globus pallidus zijn in rust
spontaan actief en inhiberen dus voortdurend de VLo. Daardoor zal activatie van
het putamen leiden tot stimulatie van de supplementaire motorische cortex
omdat de VL gedesinhibeerd wordt (positieve feedback).
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Figuur 7.16 Motorische kring tussen cortex en basale ganglia

Deze organisatie vormt een verklaring voor een aantal neurologische
ziektes. Bij de ziekte van Parkinson sterven de dopaminerge neuronen in de
substantia nigra die naar het striatum projecteren af. Hierdoor ontstaat de
typische hypokinesie van Parkinson patienten: bradykinesie (vertraging van de
beweging), akinesie (moeilijkheden om een beweging te initieren). Andere
symptomen zijn rigiditeit en tremor. Anderzijds treden bij de ziekte van
Huntington hyperkinesie en dyskinesie (abnormale bewegingen) op. De oorzaak
is gelegen in de degeneratie van neuronen in de nucleus caudatus en het
putamen. Degeneratie van neuronen in de cortex ligt bij deze ziekte aan de basis
van het ontstaan van dementie. Hemiballisme is gekenmerkt door plotse
explosieve bewegingen van de ledematen. De oorzaak is gelegen in een letsel
van de nucleus subthalamicus, een kern die normaal de globus pallidus activeert.
7.2.4 Initiatie van de beweging door de motorische cortex
Individuele pyramidale cellen in de motorische cortex bezenuwen talrijke
motor neuronen die een groep van spieren bezenuwen die betrokken zijn bij
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dezelfde beweging. M1 neuronen antwoorden vlak voor en tijdens een beweging.
Deze antwoorden coderen zowel de kracht (aantal aktiepotentialen) als de
richting van de beweging. De tuning voor richting van beweging is tamelijk breed:
neuronen antwoorden ook voor bewegingen die +/- 45 graden verwijderd zijn van
hun voorkeursrichting.

Figuur 7.17 Tuning van een M1 neuron voor richting van beweging

De richting van beweging kan dus niet gecodeerd worden door individuele
neuronen, maar wel door een populatie van neuronen. Men kan de
richtingsvector van individuele neuronen bepalen: hierbij stelt de lengte van elke
vector het aantal aktiepotentialen voor en de richting van de vector geeft de
richting van beweging weer. De gemiddelde richtingsvector van een groot aantal
neuronen kan de richting van de armbeweging accuraat weergeven. Een
gelijkaardig mechanisme bestaat in de colliculus superior voor oogbewegingen.
Ook hier codeert een groot aantal neuronen voor de richting en de amplitude van
de oogbeweging. Het bewegingsveld van een neuron in de colliculus superior is
dat deel van het visueel veld waar oogbewegingen naartoe zullen gemaakt
worden als het neuron actief is. Elk van deze neuronen heeft een relatief groot
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Figuur 7.18 Populatie-codering van richting van beweging in M1

bewegingsveld, maar de colliculus superior kan zeer preciese oogbewegingen
sturen (letselexperimenten en electrische stimulatie), en een kleine verandering
in de positie van de stimulerende electrode resulteert in kleine veranderingen in
de opgewekte oogbewegingen. Als doelwit 1 verschijnt zal de populatie
neuronen in het onderste gebied actief zijn, terwijl bij doelwit 2 het bovenste
gebied actief zal zijn. Men zegt dat de informatie over de locatie van een bepaald
punt in het visueel veld gedistribueerd is over een groot aantal neuronen
(‘distributed coding’).
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Figuur 7.19 Codering van positie in de colliculus superior

7.2.5 Het cerebellum
Het cerebellum bestaat uit een centraal deel, de vermis, en twee laterale
hemisferen. De cerebellaire cortex is enorm vergroot door een groot aantal
plooien. Diep in de witte stof liggen de cerebellaire kernen. De vermis heeft
connecties met de hersenstamstructuren die aanleiding geven tot de
ventromediale banen van het motorisch systeem (axiale spieren), de cerebellaire
hemisferen hebben een invloed op de motorische cortex (het laterale systeem).
Letsels van het cerebellum (ook ethanolintoxicatie) geven aanleiding tot ataxie
(ongecoordineerde en inaccurate bewegingen).
Het laterale cerebellum is een onderdeel van een tweede kringloop met de
motorische cortex (naast deze van de basale ganglia). Neuronen in laag V van
de motorische cortex, de somatosensoriele cortex en de posterieure parietale
cortex projecteren massaal naar de kernen in de pons, en vandaar naar het
cerebellum. Via de nucleus ventralis lateralis (VLc) projecteert het cerebellum
terug naar de motorische cortex.
Deze kringloop is belangrijk voor de correcte uitvoering van willekeurige
bewegingen. Letsels van het lateraal cerebellum geven deficits in het initieren
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Figuur 7.20 Kringloop tussen het cerebellum en de motorische cortex

van de bewegingen en in de timing van de verschillende bewegingscomponenten. Veel bewegingen bestaan uit een vloeiende sequentie van acties
(bijvoorbeeld het grijpen van een voorwerp). Patienten of proefdieren met letsels
van de nucleus dentatus (in het lateraal cerebellum) vertonen decompositie van
de beweging: de timing van de verschillende componenten is verstoord zodat elk
onderdeel bewust moet gestuurd worden. Bij handbewegingen zijn neuronen in
de nucleus dentatus actief nog voor neuronen in de primaire motorische cortex,
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en inactivatie van de nucleus dentatus vertraagt de initiatie van de beweging.
Deze gegevens pleiten voor een rol van het lateraal cerebellum in het plannen en
programmeren van handbewegingen.
Het cerebellum speelt ook een belangrijke rol in motorisch leren. Zo
kunnen patienten met cerebellaire letsels niet adapteren aan het dragen van
prisma’s die het licht afbuigen, en proefdieren met cerebellaire letsels vertonen
stoornissen in klassieke conditionering (ooglid reflex). Het leren van nieuwe
motorische vaardigheden (fietsen, skieën, …) verloopt initieel via de motorische
cortex (bewuste controle), maar wordt geleidelijk overgenomen door het
cerebellum.
Meer en meer experimentele gegevens wijzen ook op een zuiver
cognitieve rol van het lateraal cerebellum: de perceptie van tijd (stoornissen in
het beoordelen van de duur van twee tonen bijvoorbeeld), woordassociatie, en
spatiale taken.
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