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NEUROFYSIOLOGIE
DOELSTELLINGEN
-

Inzicht in de verwerking van de sensoriele systemen en de motorische controle
Korte inleiding in de structuur van het zenuwstelsel
Kennismaking met belangrijke neurofysiologische principes
Kennismaking met het “neuro” jargon
Kennis van de belangrijkste neurofysiologische technieken: wat ze ons kunnen leren en wat ze ons ook
niet kunnen leren.

HET EXAMEN
Het examen van neurofysiologie is een mondeling examen met een schriftelijke voorbereiding. Er worden maar
twee vragen gesteld. Een van de vragen is een reproductievraag en de tweede vraag is een vraag waarbij je meer
moet nadenken. Hij bekijkt wat je het genoteerd en overloopt dit met jou en vraagt naar verduidelijkingen of
dergelijke.
Je komt samen met 15 mensen in de aula en iedereen krijgt een half uur de tijd om het examen voor te bereiden.
Je na dat half uur zelf kiezen wanneer je het examen gaat doen.
Voorbeeldvragen
-

Bespreek de geleiding van actiepotentialen over een axon.
Vergelijk de baan over tast en pijn.
Wat is laterale inhibitie? Wat doet het en geef een voorbeeld van de verschillende systemen?
Wat is retonopie (de verschillende tonopies).
Wat bepaald of een neurontransmitters inhibitorisch en excidatorisch werkt. Geef voorbeelden van
beide soorten neurotransmitters en hun werking.
Patiënt heeft een visueel probleem met 1 oog en het oog is normaal. Waar zal je het letsel van het
probleem (deficit) vinden?
Bespreek de causale technieken om hersenfuncties te achterhalen en waarom zijn ze belangrijk?
Vergelijk het effect op de spieren van de alfa en gamma motorneuronen?
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING
Neurofysiologie voor gedragswetenschappers bestaat omdat de kennis van de werking van de hersenen
belangrijk is. Het gedrag komt tot stand door de hersenen
Onze acties zoals waarnemingen, gedachten, herinneringen, eten, lezen, … worden ondersteunt door
hersenactiviteit
HERSENSECELLEN: CELBIOLOGIE
In de hersenen heb je twee soorten cellen namelijk de gliacellen en de neuronen (zenuwcellen).
GLIACELLEN
Gliacellen zorgen voor isolatie van een neuron en een snelle voortplanting van zenuwimpulsen in neuronen.
Gliacellen spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van het hersenweefsel en de ontwikkeling van het
zenuwstelsel Daarnaast maken ze ook contact met andere neuronen. Als er iets verkeerd is met de gliacellen,
loopt er automatisch iets verkeerd met de neuronen.
De meest voorkomende gliacellen zijn astrocyten. Deze staan in om bepaalde stoffen te recycleren, vullen ze de
ruimte in tussen de neuronen. Ook hebben ze een invloed op de neurale groei. Tot slot regelen ze de
ionenconcentratie.
Myelinizerende gliacellen zorgen voor de isolatie van de axonen. Myeline is een soort van isolerend vet rond het
axon. Dit vetlaagje zorgt voor een snellere voortplanting van de zenuwimpulsen. Een axon met veel myeline zorgt
voor een snelle voortplanting terwijl weinig myeline zorgt voor een lage voortplantingssnelheid. De
oligodendroglia en Schwann cellen staan in voor de isolatie van de axonen. De oligodendroglia bevinden zich in
het centraal zenuwstelsel. Deze kunnen heel veel axonen bedekken. De Schwann cellen bevinden zich in het
perifeer zenuwstelsel.
Multiple Sclerose (of MS) zorgt voor de afbraak van myeline waardoor de zenuwimpulsen niet meer optimaal
worden doorgestuurd
Knoop van Ranvier is een plaats op het axon dan niet gemyeliniseerd is
NEURONEN
Een ander woord voor neuron is zenuwcel.
DE BASISDELEN VAN EEN NEURON
Een neuron bevat een cellichaam. In het cellichaam zit er een nucleus, waar het DNA van de
cel zich bevindt. Vanuit het cellichaam vertrekken er allemaal verschillende uitlopers of
vertakkingen.
Je hebt twee soorten vertakkingen namelijk dendrieten en axonen.
Dendrieten zijn een soort boom met allemaal verschillende kleine vertakkingen. Informatie
die van een ander neuron komt, komt binnen via een dendriet.
Axonen zijn de grotere takken. De informatie die van het ene neuron naar het andere neuron
moet, wordt verplaatst via de axonen. Elk neuron heeft maar 1 axon. Deze kan echter vertakken en heeft
connecties met andere axonen.
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Axonen van een neuron en dendrieten van andere neuronen zijn niet rechtstreeks met elkaar verbonden. Er zit
een ruimte tussen, namelijk de synaptische spleet. De dendrieten en axonen maken wel contact met elkaar,
zonder verbinding.
DE PROTOTYPICAL NEURON
Een prototypisch neuron bestaat uit een soma of een cellichaam. De binnenkant van een zenuwcel bestaat uit
cytoplasma. Het cytoplasma bestaat dan op zijn buurt uit cytosol. Cytosol is een watervloeistof dat zich in de
cel bevindt. Organellen zijn cellichamen die omgeven zijn door celmembranen zoals het ruw- en glad
endoplasmatisch reticulum, Golgiapparaat, lysosomen, mitochondria, peroxisomen en een verscheidenheid
aan transportblaasjes.
INHOUD VAN EEN CELLICHAAM
HET ENDOPLASMATISCH RETICILUM
Het neuron bestaat uit een soma of cellichaam. In het cellichaam zitten ribosomen.
De ribosomen hebben als taak om proteïnes aan te maken. Deze ribosomen zitten op
het ruw endoplasmatisch reticulum.
Eiwitsynthese kan ook gebeuren bij vrije ribosomen, namelijk de polyribosomen.
Polyribosomen zijn een aaneenschakeling van ribosomen.
Als ribosomen Bij ontvangst van mRNA gaan de
ribosomen deze omzetten in eiwitten. Deze zijn
essentieel voor de werking van neuronen. Deze
kunnen belangrijk zijn voor geheugen

Het glad endoplasmatisch reticulum bereiden of sorteren de eiwitten. Deze
eiwitten wordt geleverd aan verschillende celregio’s en regulerende stoffen.

GOLGIAPPARAAT
Het Golgiapparaat zorgt voor de verdere verwerking van
de eiwitten.
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MITOCHONDRIA
Het mitochondrion hebben een eigen DNA. De functie van een mitochondrion is het voorzien van
energie van de cel. Daarnaast produceert het mitochondrion een ander gas, namelijk ATP. ATP
staat voor adenosinetrifosfaat. ATP is een energiebron.

NEURAAL MEMBRAAN
Het neuraal membraan zorgt voor een barrière die het cytoplasma omsluit. Het neuraal
membraan is een heel dun laagje, ongeveer 5nm. Op het membraan bevinden zich veel eiwitten. Deze eiwitten
zorgen ervoor dat bepaalde eiwitten in de cel terecht komen en bepaalde eiwitten de cel verlaten. Het soort
eiwit hangt af van de plaats. Bij axonen zijn er andere soorten eiwitten dan bij dendrieten.
CYTOSKELET
Het cytoskelet is het intern skelet van een neuron. Het geeft structuur en vorm aan de
cel maar dient ook als geleider van organellen die doorheen de cel vervoerd moeten
worden. Het is opgebouwd uit microtubuli, microfilamenten en neurofilamenten. Het
cytoskelet zijn kleine structuren die bestaan uit eiwitten.
Het cytoskelet zorgt ervoor dat de cel niet uit elkaar valt en dat het axon sterk is. Het
zorgt ook voor het transport van eiwitten doorheen het axon.

HET AXON
Een axon is een uitloper van een neuron die elektrische impulsen geleid. Het axon
vertrekt ter hoogte van het soma. Het beginpunt van het axon noemt men de
axonheuvel. Als er een zenuwimpuls ontstaat, is dit ter hoogte van de axonheuvel.
Daarnaast is er ook een axon proper (het midden) en een axon terminal (het einde).
Het endoplasmatisch reticulum bevindt zich niet in het axon maar in het soma. Hierdoor
gebeurt er ook geen eiwitsynthese in het axon. De eiwitten die zich bevinden in het axon,
zijn afkomstig van het soma.
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HET AXON TERMINAL

Het uiteinde van het axon is het begin van een dendriet van een ander neuron. Er is
een verschil tussen het cytoplasma van het axon en het uiteinde van het axon. Er
zijn geen microtubuli te vinden in het uiteinde van een axon. Daarnaast is er een
overvloed aan membraanproteïne in het uiteinde. In het uiteinde zijn er ook
synaptische vezels aanwezig.
In het uiteinde van het axon bevinden zich een groot aantal mitochondrie. De
uiteindes zijn gespecialiseerd. In de vesikel die daar aanwezig zijn zitten bepaalde
stoffen. Deze stoffen worden bij een overdacht vaneen zenuwimpulslosgelaten

DE SYNAPS
Een synaps is de contactplaats tussen twee zenuwcellen of tussen een zenuwcel en spiervezel of een zenuwcel
en een kliercel. De twee betrokken neuronen worden hierbij het presynaptisch en het postsynaptisch neuron
genoemd. Het presynaptisch neuron bevindt zich voor de synaps en verstuurd signalen naar het postsynaptisch
neuron.
Ter hoogte van de synaps worden actiepotentialen omgezet tot chemische veranderingen. In de dendrieten
worden de chemische veranderingen terug omgezet tot een elektrische verandering.
In het presynaptisch deel zitten er veel eiwitten. Deze worden getransporteerd van het soma. De eiwitten
kunnen ook worden teruggestuurd. Dit is het axoplamatisch transport. Het transport kan in twee richtingen:
-

Van soma naar het uiteinde is anterograde transport

-

Van uiteinde naar soma is retrograde transport.

Het transport is niet heel snel. Het kost namelijk veel energie om dit te doen. De energie komt van het ATP.
Ter hoogte van de synaps zijn er puntjes, dit zijn de receptoren. Op de meeste spines zitten er receptoren, maar
niet op ze allemaal. De receptoren kunnen veranderen of verdwijnen
DENDRIETEN
Dendrieten zijn vertakte uitlopers van een zenuwcel. Deze geleiden elektrische impulsen die afkomstig zijn van
andere neuronen naar het cellichaam van het neuron waar ze zelf toe behoren. Daarnaast zijn de dendrieten de
antennes van het neuron of een dendritische boom.
Dendrieten bevatten uitsteeksel, die men spines noemt. Deze spines vormen met axonen synapsen. Hier vindt
dus ook de overdacht van informatie plaats.
Ter hoogte van de synaps zijn er puntjes, dit zijn de receptoren. Op de meeste spines zitten er receptoren, maar
niet op ze allemaal. De receptoren kunnen veranderen of verdwijnen.
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METHODEN VAN ONDERZOEK IN DE NEUROWETENSCHAPPEN
Studie van elk niveau is belangrijk. Want een afwijking op gelijk welk niveau geeft een storing van het systeem.

TECHNIEKEN OM DE NIVEAUS TE ONDERZOEKEN
Technieken kunnen ingedeeld worden in 4 dimensies: tijd, ruimte, invasiviteit en correctionele versus causale
technieken.
1) Tijd
De eerste dimensie heeft te maken met tijd. Het gaat over hoe verfijnd de informatie is in de tijdsdimensie.
Sommige methodes geeft informatie over wat er gebeurt in milliseconden. Men spreekt hier van temporele
resolutie. Veel technieken hebben een lage temporele resolutie.
2) Ruimte
De tweede dimensie heeft te maken met ruimte. Dit gaat over het lokaal meten van hersenactiviteit. Men spreekt
over spatiale resolutie. Bij bijvoorbeeld elektronentherapie kunnen we ontdekken welke synapsen er zijn.
3) Invasiviteit
Indien er iets in de hersenen moet gebracht worden spreken we over invasiviteit. Om een hoge temporele
resolutie te verkrijgen moet er vaak een ingreep gebeuren. Deze worden enkel bij dieren gebruikt. Niet-invasieve
technieken kunnen op mensen worden toegepast.
4) Correlatie versus causale technieken
Bij correlatie wordt het verband tussen hersenactiviteit en stimulus bekeken terwijl bij de causale technieken er
een verandering in activiteit komt om dan te onderzoeken welk effect dit heeft op gedrag.
De beste techniek is een onbeperkte spatiale en temporele resolutie. Deze is echter onbestaand aangezien dit
een combinatie is van complementaire technieken.
ELEKTRISCHE METINGEN
Bij de elektrische metingen worden volgende besproken:
-

EEG (elektro-encefalografie)/ ERP (event-related potentialen)
Patch Clamp recordings: intracellulair membraanstromen
Single unit recordings: extracellulair
Multi unit recordings
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-

Lokaal veld potentialen
MEG (magneto-encefalografie)

DE ELECTROENCEPHALOGRAM
Bij deze methode worden er metingen gemaakt van
elektrische veranderingen ter hoogte van de schedelhuid door
veranderingen van elektrische veranderingen in de
hersenschors, met andere woorden het meet het
potentiaalverschil. Dit is een niet-invasieve methode
aangezien er elektrodes op de hoofdhuid wordt geplakt met een lage weerstand van elektrodes. Het probleem
wordt gelokaliseerd.
De hoogte (of amplitude) van de EEG-signaal geeft een
meting van de synchrone activiteit van de
onderliggende neuronen. De spatiale resolutie is zeer
laag en de temporele resolutie is zeer hoog aangezien
er een continue meting is.

Een EEG is een lineaire som van alle potentialen die
zich bevinden in dat gebied. Op foto c is er een
correlatie tussen activiteit in de signalen. Als je hier de
som van neemt, heb je een grootte amplitudesignaal.
RITME VAN EEG
Het ritme van een EGG is vaak verbonden met een bepaalde staat van gedrag zoals bijvoorbeeld het slaap-waak
ritme.
Het ritme kan gecategoriseerd worden op basis van de frequentie:
-

Bèta: 15–30 Hz: er is een geactiveerde en geconcentreerde cortex
Alfa: 8–13 Hz: de persoon is rustig, maar wakker
Theta: 4–7 Hz: de persoon is in slaap- en waakritme
Delta: lager dan 4 Hz: de persoon zit in een diepe slaap

Bij een diepe slaap is er een hoge synchronie en een hoge amplitude in het EEG.
Een golf kan gezien worden als de som van sinussen van verschillende amplitude en fases. Aan de hand van de
fourieranalyse kan je complexe golven opdelen in verschillende frequenties.
-

Hoge frequentie: snelle veranderingen
Lage frequentie: trage veranderingen

Deze techniek wordt vaak gebruikt in een slaaponderzoek.
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Waar de bronnen zijn voor de verandering van alfa ritmes naar bèta ritmes is moeilijk te achterhalen.
MAGNETOENCEFALOGRAFIE (MEG)
Bij de magneto-encefalografie worden de magnetische signalen gemeten door een MEG-toestel. De magnetische
veldveranderingen zijn zeer klein, dus het apparaat moet goed afgesteld zijn. Er is een betere lokalisatie dan een
EEG aangezien er een continue meting is.
Het MEG wordt veel gebruikt in onderzoek. Deze kan gekoppeld worden met andere technieken voor een goede
spatiale resolutie. Deze techniek is ook niet invasief.
PATCH CLAMP RECORDINGS
Hier worden intracellulair membraanstromen gemeten van 1 neuron.
Potentiale spanningen die men meet ter hoogte van het membraan. Dit is zeer invasief. Deze worden gedaan op
celculturen. Het is de bedoeling dat de elektroden in de cellen moet gehouden worden, dus op levende dieren is
dit niet gemakkelijk. Hier worden de specifieke membraan-eigenschappen/ kanalen gemeten.
SINGLE UNIT RECORDINGS
De single unit recordings is de basistechniek in de neurofysiologie. Hierbij wordt er een naald in de hersenen
gebracht. De naald doorprikt geen enkele cel, aangezien er extracellulaire membraanstromen wordt gemeten.
Als je in de cel prikt, prik je de cel dood, vandaar dat men extracellulair gaat meten.
Deze techniek kan gebruikt worden als de patiënt (of dier) wakker is of onder anesthesie zit. Het is een pijnloze
manier aangezien er zich geen pijnreceptoren in de hersenen zijn. Dit wordt heel uitzonderlijk bij mensen
toegepast. Bijvoorbeeld om epilepsie te monitoren of peroperatief.
Men gebruikt dit bij wakkere dieren om een correlatie met gedrag te zien indien een dier een taak uitvoert zoals
geheugentaak, aandachtstaak, … De methode is invasief.
Er worden elektroden in de buurt van het neuron gebracht. Dit gebeurt
door een microscoop met fijne draadjes. Door het gebruiken van fijne
draadjes wordt er zo weinig mogelijk hersenweefsel vernielt. Het fijne
geïsoleerd draadje wordt in de hersenen gebracht. Het lokaal elektrisch
veldje van een actiepotentiaal wordt extracellulair gemeten. Er is een
excellente temporele resolutie en een goede lokalisatie aangezien de
activiteit van 1 neuron wordt gemeten. Men kan afleiden gedurende
enkele uren (soms meerdere dagen/weken bij chronisch
geïmplanteerde elektroden).
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SU-afleidingen geven informatie over wat neuronen PRECIES doen onder bepaalde condities. In tegenstelling tot
functionele beeldvorming die enkel een indicatie geven of een gebied of zeer grote groep van neuronen, die
heterogene eigenschappen kunnen hebben actief is.
Patch-clamp techniek: afleiding van 1 neuron (intracellulair):
SINGLE CELL REGISTRATIE BIJ WAKKERE DIEREN: RELATIE TUSSEN NEURON EN GEDRAG
Er wordt een gaatje in het hoofdje van een knaagdier gemaakt. Daarin komt het rode dopje in terecht. Als deze
is vastgemaakt komt er een dekseltje op.
Aan de hand van de middelste afbeelding worden er elektrodes via de naald door het gaatje aan de hersenen
van het knaagdier gegeven.
CHRONISCHE GEÏMPLANTEERDE ELEKTRODENSYSTEEM
Elk staafje is ongeveer 100 tal elektroden. Deze wordt aangebracht op de cortex. Deze zijn verbonden met
connector

POSITIONERING VAN DE ELEKTRODE
Het hoofd wordt vastgeplakt in houten doos, dit zorgt voor het geleiden van de elektroden. Hierdoor kan je ook
bepalen op welke plaats de schedel moet vastgemaakt worden, om de plek te vinden waar de elektroden heen
moeten
Testen of het kader goed staat door terug een fMRI-test te doen.

MULTI UNIT RECORDINGS
Bij deze techniek worden e rook extracellulaire membraanstromen gemeten.
Deze techniek verloopt hetzelfde bij single unit recordings, enkel worden heer meerdere cellen geregistreerd.
Het registreren van 1 cel is beter en specifieker. Er kan achterhaald worden in welke cel het actiepotentiaal zich
stelt.
LOKAAL VELD POTENTIAAL
Bij deze techniek worden de elektrische signalen gemeten.
Er is een filtering tussen snelle en langzame potentialen. Bij de langzame potentiale verandering is de verandering
zeer traag. Deze methode is ook invasief.
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FUNCTIONELE BEELDVORMING
Bij de functionele beeldvorming worden volgende technieken besproken
-

PET-scan (Positron Emission Tomography)
fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging)
2 De-oxy glucose (2DG) imaging
Optical imaging
Voltage sensitive dye (VSD) imaging

-

Calcium imaging

PET
Pet is de afkorting van positron emission tomography. Pet is de oudste vorm van functionele beeldvorming.
Deze wordt voornamelijk gebruikt bij oncologische patiënten.
Deze methode is licht invasief aangezien er via een IV een kleurstof wordt ingespoten. Er wordt een radioactieve
tracer stof ingespoten. De tracer komt in de bloedbaan. In het gebied waar veel suiker wordt omgezet of veel
doorbloeding is er een goed beeld van de radioactieve stof.
Een hogere doorbloeding in de actieve hersengebieden wijst erop dat hier meer radioactiviteit aanwezig is.
Als men een bepaald gebied of prikkel wilt onderzoeken, moet er een stimulus zijn om dit gebied te activeren.
Bijvoorbeeld een visuele prikkel. Om duidelijk te zien waar de visuele prikkel het meest effect heeft, moet er
vergeleken worden met een persoon die zijn ogen gesloten heeft. Dit verschil geeft aan waar de prikkel het meest
effect heeft.

Een PET-scan duurt een tijdje voordat je een nauwkeurige meting hebt. Er is een lage spatiale resolutie en een
vrij lage temporele resolutie.
FMRI
fMRI is de afkorting van functional Magnetic Resonance Imaging. Deze techniek wordt het meest gebruikt
aangezien het niet invasief is. Daarnaast kunnen er meerdere metingen gebeuren. De fMRI wordt gebruikt voor
2 zaken. Ten eerste om een anatomisch beeld te krijgen van de hersenen (= structureel) en ten tweede om de
activiteit veranderingen in de hersenen te onderzoeken (= functioneel).
Deze methode meet geen hersenactiviteit maar de hemodynamische respons. Dit gebeurt door BOLD te meten.
BOLD is de afkorting van Blood Oxygenation Level Dependent. Dit is een onrechtstreekse meting van de
hersenactiviteit en een lage resolutie zowel temporeel als spatiaal. Toch is de spatiale resolutie beter dan de PET,
MEG en EEG.
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Het BOLD wordt gemeten. Dit heeft te maken met de veranderingen ter hoogte van het bloed, nl de
bloeddoorstroming. Deze verhoudingen kunnen gemeten worden door fMRI. Meer activiteit in een bepaald deel
van de hersenen zorgt ook voor meer
bloedtoevoer met hemoglobine en zuurstof.
De neurale- hemodynamische koppeling is
complex. Dit komt omdat de exacte overgang
van neurale activiteit naar hemodynamische
veranderingen niet volledig gekend is.
Hierdoor is het moeilijk om bij een
hemodynamische
verandering
de
neurologische activiteit na te gaan. Soms
vindt er een hemodynamische verandering
plaats zonder dat er een neurale verandering is. Er wordt dus onderzocht wat er gebeurd in de bloedvaten, niet
in de neuronen.
OPTICAL IMAGING
Optical Imaging meet de veranderingen in reflectie
van licht tussen deoxy-oxyhemoglobine. Dit is
tussen de actieve en niet-actieve gebieden.
Er is een hoge spatiale resolutie en er kunnen
meerdere condities met elkaar vergeleken worden.
Deze ingreep is invasief aangezien het licht
gereflecteerd moet worden door de hersenschors.
Het zicht op de cortex is relatief klein (1-2cm
maximaal). Er worden via deze methode enkel
oppervlakkige structuren gemeten.

TWO-PHOTON CALCIUM IMAGING
Deze techniek meet de hoeveelheid calcium per cel. Dit ken voor duizenden cellen op hetzelfde moment
gebeuren. Deze techniek werkt goed bij kleine dieren zoals ratten en muizen.
Het calcium wordt gemeten door calciumgevoelige fluorescerende kleurstof (=calciumindicator) in de cortex toe
te dienen. Er komt een verandering in de structuur als er calcium aanwezig is in de cel. Dit wordt bekeken aan de
hand van een microscoop.
Nadelen van deze methode is dat men niet diep in de hersenen kan kijken, aangezien het gaat om fluorescerend
licht. Men kan enkel een klein deel van de hersenen bekijken. De temporele resolutie is minder goed, maar wordt
steeds beter. Daarnaast is deze methode zeer invasief, aangezien er toegang moet zijn tot de hersenen.
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Deze methode kan ook gebruikt worden op 2 andere manieren. Men kan een virus maken. Het genoom van het
virus veranderd door calcium eraan toe te voegen. Het virus gaat de cellen infecteren en het calcium wordt
overgebracht. De cellen gaan het calcium opnemen waardoor deze fluoresceren. Eenmaal calcium in een cel
terecht komt, kan deze een tijd blijven zitten.
Een tweede manier is dat men een wrat produceert die het eiwit bevat.
CAUSALE TECHNIEKEN
Onder causale technieken behoort
-

Permanente letsels
Omkeerbare inactivatie
Stimulatie
- Elektrische microstimulatie van kleine populaties neuronen
- Optogenetica: optische stimulatie van specifieke populatie van neuronen
- TMS
- tD(/A)CS

PERMANENTE LETSELS
Er kunnen gedragsstoornissen ontstaan ten gevolge van een letsel. Neuropsychologie houdt zich hiermee bezig.
De plaats van een letsel correleert met de stoornissen. Bijvoorbeeld na een ongeval had iemand een groot
spraakprobleem. Uit onderzoek bleek dat deze persoon frontaal een groot letsel heeft opgelopen. Een ander
voorbeeld is het veranderen van persoonlijkheid door een letsel aan de frontale kwab. Men kan dit onderzoeken
door anatomische beeldvorming of postmortem histologie.
Een letsel in de hersenen is het zo dat de rest van de hersenen zich kan aanpassen. Je zit dit dikwijls bij mensen
die hersenbloedingen hebben. De rest van de hersenen die nog intact waren, gaat zij deze functies in de mate
van het mogelijke overnemen.
Hersenen zijn plastisch dus zij veranderen voortdurend.
Beperkt door de letsels van de mens. De plaats van het letsel is toevallig, waardoor er een povere temporele
resolutie is. Spatiale resolutie is moeilijk, want letsels kunnen vele overlappende gebieden hebben
OMKEERBARE INACTIVATIES
De kans is kleiner als het letsel kortdurend is dat het letsel permanent blijft. De hersenen hebben geen tijd om
te compenseren.
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Men gaat een gebied tijdelijk inactiveren door te onderkoelen. Zo kan men omkeerbare letsels krijgen. Als de
stof is uitgewerkt, kan er een normale werking terugkomen.
Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van optogenetica waarbij lichtgevoelige kanalen door middel van
virale vectoren in de cellen tot expressie worden gebracht. Deze kanalen kunnen geactiveerd worden door
middel van specifieke golflengtes zoals licht. Bij dieren wordt dit gebruikt bij zeer specifieke en meer nauwkeurige
letsels.
STIMULATIE
ELEKTRISCHE MICROSTIMULATIE
Bij elektrische microstimulatie worden hersenen gestimuleerd, zodat de neuronen meer zenuwimpulsen gaan
geven. Deze methode wordt gebruikt om te kijken welk gevolg dit heeft op het gedrag.
Hierbij worden kleine stroompjes gebruikt.
OPTOGENETICA
Optogenetica kan gebruikt worden om te stimuleren maar ook destimuleren.
Aan de hand van licht gaan we deze stimuleren of destimuleren. Er zijn cellen in ons lichaam (zoals ogen) die
gevoelig zijn voor licht. Neuronen zijn niet lichtgevoelig.
Algen hebben op hun membraan een eiwit die lichtgevoelig is. Wanneer deze aanwezig zijn en er licht op schijnt,
hangt het af van het eiwit of het gestimuleerd gaat worden of niet gestimuleerd gaat worden. Als het
gestimuleerd worden gaat het eiwit open. Neuronen hebben deze eiwitten niet.
Eiwitten kan je in een virus stoppen, dat virus ga je dan inspuiten in de hersenen. De virussen gaan de neuronen
gaat gaan er ervoor zorgen dat deze neuronen deze
eiwitten gaan aanmaken. Hierdoor geraken de
neuronen lichtgevoelig. Dit is een van de manieren
die gebruikt kan worden. Als je met licht van
bepaalde frequentie daarop schijnt doen de eiwitten
hun taak (activeren/inactiveren) dus gebeurd heel
snel, in korte periodes.
Deze techniek worden voornamelijk bij muizen en
ratten gebruikt. Bij mensen willen ze dit gebruiken,
namelijk bij blinden (lichtgevoelig maken van
netvlies). Licht wordt aan de neuronen gebracht
door de schedel een beetje dunner te maken en dan
er licht op te schijnen. Deze techniek laat ook toe om bepaalde cellen te activeren of inactiveren.
TRANSCRANIALE MAGNETISCHE STIMULATIE (TMS)
Door middel van een korte magneetpuls wordt een stroom opgewekt in het brein, waardoor hersengebieden
kunnen worden gestimuleerd.
Bij TMS stroomt een sterke elektrische stroom (tot wel 10 kA) door een spoel van koperdraad die boven het
hoofd van de proefpersoon (of patiënt) wordt gehouden. Deze stroom genereert een magneetveld dat
gemakkelijk door de schedel van de proefpersoon gaat. Dit korte magneetveld induceert een stroom in het brein
waardoor vervolgens neuronen worden geactiveerd. Deze neuronale activatie kan gebruikt worden om functies
(bijvoorbeeld geleidingssnelheid of prikkelbaarheid) te meten of om hersenactiviteit tijdelijk te verstoren.
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Hoewel in principe ieder hersengebied dat net onder de schedel ligt door TMS kan worden beïnvloed, zorgt alleen
stimulatie van de motore schors voor een reactie die direct zichtbaar is, in de vorm van korte spierschokjes.
Deze is transcraniaal en deze is niet invasief wat het gaat door de schedel. Het is wel invasief omdat je iets gaat
doen aan de hersenen.
Het is een dubbele spoel: nadeel
-

Wat verandert in de hersenen nog onduidelijk
Verbetert of vermindert performantie naargelang stimulatieprotocol
Lokalisatie van stimulatie/”letsel” onduidelijk

TRANSCRANIALE DIRECT/ALTERNATING CURRENT STIMULATION
Bij deze methoden worden er elektrodes aangebracht aan de slapen of andere plekken. Er worden constant of
via wisselstroom lage stromen naar de hersenen gestuurd.
Heeft soms effect op gedrag
Zeer slecht: je kan hemisferen stimuleren. De stroom neemt de beste weg, maar het controleren waar hij precies
naar toe gaat weet men niet. Iedereen kan dit aankopen. Het is niet duidelijk wat de effecten zijn op lange
termijn.
Veel gebruikt in klinische setting
CONNECTIES IN KAART BRENGEN

Er wordt een stof ingespoten in een bepaald gebeid. Deze stof wordt opgenomen via de cellichamen en worden
doorgegeven aan andere cellen. Deze worden verplaatst over de axonen heen. Door de stof kan je zien naar welk
gebied de axonen gaan. Men komt te weten waar dit gebied naar projecteert.
Anterograde tracing wordt gebruikt om axonale projecties te traceren van de bron – het cellichaam of de soma
– naar het eindpunt – de synaps. De retrograde tracing wordt gebruikt om neurale verbindingen te traceren van
de synaps naar het cellichaam. Dus van het uiteinde van de axonen naar het soma.
Het is een invasie methoden aangezien er een stof moet worden ingespoten in de hersenen. Deze methode
wordt ook enkel gebruikt bij dieren.
GEBRUIK VAN DIEREN IN NEUROWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Er wordt gewerkt met verschillende dieren omdat er in het dierenrijk een grote complexiteit en diversiteit is zoals
de grote van de diertjes. Zeeslakken zijn bijvoorbeeld kleine diertjes, met een klein zenuwstelsel maar toch
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hebben deze grote neuronen. De meeste onderzoeken gebeuren bij knaagdieren. Daarnaast worden er ook nog
apen gebruikt in onderzoek. Men gebruikt echter geen mensapen.
Apen worden gebruikt voor studies die men niet kan doen bij knaagdieren omdat zij bepaalde functies niet
hebben of heel dicht bij de mens onderzoek doen.
Het is verboden om met mensapen te werken omdat de mensapen nog dichter staan bij de mens dan de
resusaapjes. Er zijn implicaties naar de gevoeligheid toe. Daarnaast zijn de mensapen ook heel sterk, waardoor
de onderzoeker in gevaar kan zijn.
ALTERNATIEVE VOOR APEN?
Functionele beeldvorming bij de mens zijn indirecte, lage spatiale en temporele resolutie metingen van neurale
activiteit. fMRI meet een hemodynamische respons die kan correleren met de respons van een grote gemengde
populatie van neuronen. Het geeft veel informatie maar door de lage spatiale resolutie is dit niet ideaal. fMRI/
single cell-metingen van de aapjes zijn nodig om menselijke fMRI-resultaten te interpreteren!
Enkel apen gebruiken als er geen andere alternatieven zijn (Europese wetgeving
Via de computer kan men een model maken van de hersenen en hiermee experimenten uit te voeren. Er is echter
te weinig informatie over de werking van de hersenen om een goed model te maken. Er is meer data nodig.
Vitro research is een andere methode. Hierbij snijden de onderzoekers in hersenweefsel en deze plaatsten ze in
schaaltjes. Het hersenweefsel in vitro vertonen weinig gedrag – netwerk is weinig functioneel. Er kan gebruik
gemaakt worden van menselijk hersenweefsel, als ze net zijn overleden. Maar voornamelijk wordt er
hersensweefsel van diertjes gebruikt.
Er wordt liever gewerkt met aapjes dan met knaagdieren. De hersenen van de aapjes lijken meer op hersenen
van de mens dan bij knaagdieren. Veel van de functies zijn slechter ontwikkeld bij knaagdiertjes dan bij apen
(zoals geheugen)
Tegenovergesteld cocaïne antwoord in RAT en AAP
Verandering van cocaïne op dieren.
Gemeten
o.b.v.
bloeddoorstroming. Bij de aap krijg
je een negatieve verandering in het
gebied. Bij de rat krijg je een
positieve verandering in het
gebied.
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HOOFDSTUK 2: DE ACTIEPOTENTIAAL
Een neuron bevat een cellichaam. In het cellichaam zit er een nucleus, waar het DNA van de
cel zich bevindt. Vanuit het cellichaam vertrekken er allemaal verschillende uitlopers of
vertakkingen.
Je hebt twee soorten vertakkingen namelijk dendrieten en axonen.
Dendrieten zijn een soort boom met allemaal verschillende kleine vertakkingen. Informatie
die van een ander neuron komt, komt binnen via een dendriet.
Axonen zijn de grotere takken. De informatie die van het ene neuron naar het andere neuron
moet, wordt verplaatst via de axonen. Elk neuron heeft maar 1 axon. Deze kan echter vertakken en heeft
connecties met andere axonen.
Axonen van een neuron en dendrieten van andere neuronen zijn niet rechtstreeks met elkaar verbonden. Er zit
een ruimte tussen, namelijk de synaptische spleet. De dendrieten en axonen maken wel contact met elkaar,
zonder verbinding.
HET CELMEMBRAAN
Rond de cel zit er een membraan. Dit membraan bestaat uit
twee fosfolipidenlagen. Dit is dus een tweelagig membraan.
Deze fosfolipidenlaag scheidt de intracellulaire wereld van
de extracellulaire wereld. De proteïnen in het celmembraan
zorgen voor de doorgang of geen doorgang binnen en buiten
de cel. Hierdoor geraakt er niets binnen in het neuron.

IONEN
Ionen zijn geladen atomen of moleculen. Deze zijn te vinden binnen en buiten de cel. Als de ionen zich binnen
de cel bevinden zijn het intracellulaire ionen. Als de ionen zich buiten de cel bevinden worden deze
extracellulaire ionen genoemd. De belangrijkste ionen zijn:
-

Natrium = Na+
Kalium = K+
Chloor = ClCalcium = Ca++

Voor het actiepotentiaal zijn Natrium en Kalium (beide positieve ionen) de meest belangrijke.
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IONENKANALEN IN MEMB RAAN
SELECTIVITEIT EN HET POORTSYSTEEM (GATING)
In een membraan bevinden zich ionenkanalen. Deze kanalen kunnen
ionen van het intracellulair milieu naar het extracellulair milieu
verplaatsen of andersom. Daarnaast laten deze kanaalproteïnen of de
channel proteins specifieke ionen door. De kanalen bevatten een grote
selectiviteit. Zo laat een kaliumkanaal enkel kalium door. De kanalen
kunnen dicht en open zijn. Als het dicht is, kunnen er geen ionen door.
De kanalen moeten open zijn om ionen door te laten.

HET VERPLAATSEN VAN IONEN
Die ionen kunnen via de kanalen naar buiten naar binnen. De krachten bepalen of de ionen naar de cel gaan of
van de cel wegtrekken. Er werken twee krachten in op ionen:
-

Diffusie van hoge naar lage concentratie (= concentratiegradiënt).

-

Elektrische kracht op de ionen (= potentiaalgradiënt). Bij elektrische kracht gaan positieve ionen
negatieve ionen opzoeken en andersom.

DIFFUSIE
Diffusie is de beweging van deeltjes van een plaats met hoge concentratie naar een plaats
met lage concentratie.
Opgeloste ionen worden gelijkmatig verdeeld
De Natrium-ionen en Chloor-ionen bewegen beiden naar het rechtercompartiment door de
kanalen. Die transport gaat zolang duren totdat het concentratieveschil opgeheven is. Als er
meer ionen links staat dan rechts, dan blijft deze transport open totdat beide concentraties
gelijk zijn.
Ionen stromen het concentratiegradiënt omlaag wanneer
-

De kanalen permeabel zijn voor specifieke ionen
Wanneer er een concentratiegradiënt bestaat aan de andere kant van het membraan.

Het concentratiegradiënt gaat altijd van een hoge concentratie naar een lange concentratie.

ELEKTRISCHE KRACHT
Positieve ionen zoals Natrium trekken naar een negatieve pool en negatieve
ionen zoals Chloor trekken naar een positieve pool. De conductance (g) is
omgekeerd evenredig met resistentie (R). Conductance zorgt voor geleiding. Om
spanning te hebben moet je een hoge weerstand hebben. Ons membraan heeft
een heel hoge weerstand. Als een ionkanaal open gaat, gaat de conductance
verhogen en de weerstand dalen.
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R = 1/g
Het elektrisch potentiaal (uitgedrukt in voltage) heeft te maken met de spanning die op het membraan staat.
THE CAST OF CHEMICALS –(CONT.)
De natriumionen gaan van rechts en de Chloorionen gaan naar links. Dit komt door de stroom
of de spanning die zich bevindt op het membraan. De lading van een cel (intracellulair) is
negatief. Hierdoor gaan veel positieve ionen naar het intracellulaire gebied willen komen.

CONCENTRATIES VAN IONEN INTRACELLULAIR VERSUS EXTRACELLULAIR

Het gaat over de concentratie in een neuron.
Buiten de cel heb je een hoge concentratie van
Natrium en een lage concentratie van Kalium. In
de cel is het omgekeerd. Daar heb je een hoge
concentratie aan Kalium en een lage
concentratie aan Natrium.

NA-K POMP
Natrium-kalium pomp zorgt voor doorgang van Na en K doorheen het membraan. De pomp is
afhankelijk van de NA-concentratie in de cel. Dit wordt zo gehouden door een bepaalde proteïne. Als
er te veel Kalium buiten het neuron is, gaan ze Kalium in de cel laten. Als er te veel Natrium in de cel
zit, gaat de pomp wat Natrium uitvoeren. Deze pomp vraagt veel energie. ATP is nodig om de pomp
te ondersteunen.

18

Neurofysiologie
2018-2019

IONISCHE BASIS VAN HET RUSTPOTENTIAAL
MEMBRAANPOTENTIAAL EN RUSTPOTENTIAAL
De membraanpotentiaal is de elektrische spanning die staat over de
membraan van een cel.
De rustpotentiaal is de membraanpotentiaal van een cel, in rust. In rust is
de cel intracellulair negatief. Er zijn meer negatieve ladingen in de cel dan
buiten de cel.
Rustmembraanpotentiaal kan alleen veranderen als een van de ionen
meer/minder permeabel wordt. Bijvoorbeeld door een prikkel van buitenaf.

HET EVENWICHTSPOTENTIAAL
In de cel zit er veel Kalium en buiten de cel weinig Kalium. Het Kalium wilt zich verplaatsen naar buiten o.w.v. de
concentratiegradiënt. Het membraan is niet doorlaatbaar. Er is geen potentiaalgradiënt.
Door het kaliumkanaal open te zetten gaat Kalium zich verplaatsen. Het gevolg hiervan is dat er links minder
positieve ionen zijn dan rechts. Links wordt dus negatiever dan rechts. Als links negatiever begint te worden, gaat
het kalium minder willen vertrekken of gaat Kalium terug willen komen, want K trekt naar het negatieve deel. De
potentiaalgradiënt gaat het in balans brengen. De concentratiegradiënt verplaats van rechts naar links aangezien
er meer positieve ionen rechts zitten dan links.
De evenwichtspotentiaal zorgt ervoor dat de ionische concentratiegradiënt exact in evenwicht wordt gehouden.
HET EQUILIBRIUM POTENTIAAL
Via de Nernst-vergelijking kan er een berekening worden gemaakt van de exacte waarde van de
evenwichtspotentiaal voor elk ion in mV. Bij deze berekening moet er rekening gehouden worden met: (1) de
lading van het ion, (2) de temperatuur en tot slot de verhouding van de externe en interne ionenconcentraties.
Het equilibrium potentiaal is intracellulair positief in vergelijking met de extracellulaire kant.
K+ is meer geconcentreerd in het intracellulaire milieu, Natrium en calcium zijn meer geconcentreerd in het
extracellulaire milieu.
Kalium heeft als rustpotentiaal = - 80mV. Wanneer de Kaliumkanalen open zijn gaat Kalium naar een potentiaal
van – 80Mv. Dit is waarom de negatieve concentratie zich meer binnen de cel bevindt dan buiten de cel.
Natrium rustpotentiaal = 62mV. Er is veel natrium buiten de cel e, weinig binnen de cel. Dit heeft als gevolg een
sterk concentratiegradiënt. Natrium gaat van het extracellulair milieu naar het intracellulair milieu. Het
extracellulair milieu wordt relatief positief, waardoor Na uiteindelijk terug wilt naar de andere zijde. Dit zorgt
voor een evenwicht.
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DE DISTRIBUTIE VAN IONEN OVER HET MEMBRAAN
De rustpotentiaal ligt dicht bij het evenwicht. Het evenwicht is van een ion. Hierbij staan de
poorten open. Daarnaast stoot een positief ion een positief ion af.

RELATIEVE IONPERMEABILITEITEN VAN HET MEMBRAAN IN RUST
Selectieve doorlaatbaarheid van K-kanalen, een sleuteldeterminant voor de rustende
membraanpotentiaal. Dit komt omdat de rustpotentiaal dicht bij de
evenwichtspotentiaal van Kalium ligt. Er zijn daarnaast vele soorten kaliumkanalen

HET BELANG VAN REGULERING VAN DE EXTERNE K + -CONCENTRATIE
De rustpotentiaal van een cel ligt dicht bij de evenwichtspotentiaal van Kalium. Dit komt omdat het meestal
doorlaatbaar is voor Kalium. De membraanpotentiaal is gevoelig voor extracellulaire Kalium. Als er zich veel
Kalium extracellulair bevindt, dan wordt de cel positiever. Hierdoor krijgt de cel geen zenuwimpuls meer met
als gevolg dat de cel sterft. De rustpotentiaal is anders.
Depolarisatie is een verandering in de membraanpotentiaal van een cel,
waardoor deze potentiaal meer positief dan wel minder negatief wordt. Als
de depolarisatie hoog genoeg is, kan dit leiden tot een actiepotentiaal.
Hoeveelheid extracellulair kalium stijgt waardoor de membraanpotentiaal
hoger is (en vrij positief).

MECHANISMEN DIE DE EXTERNE K-CONCENTRATIE REGELEN

Wand van hersenbloedvaten (maar niet in spieren) zijn slecht permeabel voor
onder andere Kalium. Bloedvaten zorgen voor weinig opname van Kalium in het
lichaam aangezien het slecht doorlaatbaar is. Zo moet medicatie ook door deze
barrière gaan, maar niet alle stoffen geraken hier zomaar door. De spieren zijn
wel relatief goed permeabel voor Kalium waardoor verlamming kan
plaatsvinden.
Astrocyten nemen kalium op en verspreiden het kalium over de uitlopers.
Lokale verhogingen worden op die manier verspreid in de hersenen. De verspreiding gebeurt door diffusie.
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DE ACTIEPOTENTIAAL
De actiepotentiaal in het zenuwstelsel levert informatie naar het uiteinde van het axon, dit kunnen lange
afstanden zijn. Daarnaast zorgt het voor een verandering van de membraanpotentiaal. Het is een omkering van
de ladingen, het intracellulair milieu wordt kortdurend positief, maar wordt terug negatief.
De frequentie van aantal actiepotentialen per seconde is belangrijk, niet de amplitude.
Andere namen voor een actiepotentiaal zijn spike of zenuwimpuls.
EIGENSCHAPPEN VAN DE ACTIEPOTENTAAL
DE HOOGTES EN LAAGTES VAN EEN ACTIEPOTENTIAAL
Er zijn 4 soorten fases in de actiepotentiaal namelijk stijgende fase, overschrijding, dalende fase en undershoot.
Er komt een extracellulaire prikkel zoals een neurotransmitter. Dit leidt tot een depolarisatie van de
celmembraan (= stijgende fase) die leidt tot een drempeloverschrijding. Het neuron gaat heel positief worden,
zelfs tot boven de nul (=overschrijding). Daarna gaat het terug negatief worden (=dalende fase), zelfs tot onder
het rustpotentiaal (=undershoot). Daarna keert het neuron terug tot een rustpotentiaal.

DE GENERATIE VAN EEN ACTIEPOTENTIAAL
Wanneer het membraan een beetje gedepolariseerd wordt (dus iets minder negatief), en de threshold of de
drempelwaarde overschreden wordt, krijg je automatisch een actiepotentialen. Het is dus een alles-of-niets
fenomeen, dit betekent dat de hoogte van het potentiaalverschil niet afhankelijk is van de sterkte van de prikkel.
Het gevolg is een kettingreactie van gebeurtenissen. Dit gebeurt altijd met dezelfde amplitude of grootte en
duur.
DE SIMULATIE VAN MEERDERE ACTIEPOTENTIALEN
Wanneer er artificiële positieve ladingen worden geïnjecteerd in een neuron, ontstaat er een trein van AP. Deze
hebben allemaal identieke grootte en duur. De frequentie en niet de amplitude van actiepotentialen worden
weergegeven. Het weergeeft de
omvang
van
de
huidige
depolarisatie.
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DE ACTIEPOTENTIAAL, IN THEORIE
De actiepotentiaal is depolarisatie, dus de influx Na+ en repolarisatie, de efflux van K+.
Er zijn twee verschillende soorten fases namelijk de stijgende fase hierbij wordt het celmembraan altijd maar
positiever en positiever. Er is een inwaartse natriumstroom. Daarnaast is er ook de vallende fase hierbij wordt
het celmembraan terug negatiever. Er is ook een uitwaartse kaliumstroom.
DE IN EN UIT VAN EEN ACTIEPOTENTIAAL
a) De kaliumkanalen (rood) zijn open en de natriumkanalen
(blauw)
zijn
gesloten.
Hierdoor
komt
er
een
evenwichtspotentiaal van kalium. Het celmembraan is
intercellulair negatief.
b) De natriumkanalen gaan open. Hierdoor kan natrium de cel
binnen gaan. Er is een concentratiegradiënt aangezien er meer
natrium buiten de cel zit dan in de cel en een potentiaalgradiënt
aangezien er meer positieve ionen naar de negatieve pool
trekken.
Het gevolg is dat de cel intracellulair positiever gaat worden
(stijgende curve). Dit blijft duren tot de evenwichtspotentiaal van
natrium bereikt wordt. Maar het kan ook doordat de
natriumkanalen te sluiten.
c) Binnen de cel is het een positief gebied. De natriumkanalen
gaan terug dicht en de kaliumkanalen blijven open. Kalium gaat
aangetrokken worden door negatieve ionen die buiten de cel zitten, waardoor ze het intracellulair
gebied verlaten.
d) Doordat de cel negatiever wordt, gaat Kalium terugkeren naar de binnenkant van de cel totdat er een
evenwichtspotentiaal wordt bereikt.
Door de kanalen op en dicht te doen, volgt er een actiepotentiaal.
DE ACTIEPOTENTIAAL IN DE REALITEIT
DE GENERATIE VAN EEN ACTIEPOTENTIAAL
De generatie van een actiepotentiaal in een neuron wordt beschreven aan de hand van de geleidbaarheid van
natrium- en kalium-ionkanalen. Dit werd uitgevonden door Hodgkin en Huxley. Zo bestaat er een spanningsklem.
De “klem” membraanpotentiaal gebeurt op elke gekozen waarde.
De stijgende fase is een voorbijgaande toename van het gna influx van de Na+ ionen. Bij de dalende fase is er een
toename van de gk en een efflux van de K+ ionen. Het bestaan van Na "poorten" in het axonale membraan.
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HET SPANNINGSAFHANKELIJKE NA-KANAAL
Na+ kanalen zijn spanningsafhankelijk, deze gaan pas open als er een bepaalde
spanning is. Op rust zijn er positieve ladingen die een beetje naar binnen
schuiven, maar zodra de kanalen een beetje depolariseren worden de ionen
naar buiten geduwd. Hierdoor trekken de poriën open en worden de Na + naar
binnen getrokken.

Direct na deze depolarisatie is het onmogelijk om weer een actiepotentiaal te laten plaatsvinden. Om de cel te
laten depolariseren moesten de Na-kanalen geopend worden. Deze kanalen worden vanzelf weer inactief. Wil
er dus weer een actiepotentiaal plaatsvinden dan moeten die kanalen opnieuw open. De inactivatie houdt echter
even aan. Op een moment dat er nog te veel kanalen inactief zijn om een depolarisatie te laten plaatsvinden die
de drempelwaarde overschrijdt, heet dit de absoluut refractaire periode. Tijdens deze periode kan een zenuwcel
onmogelijk worden geëxciteerd. De zenuwcel is op dat moment ongevoelig voor zogenaamde EPSP's (excitatoire
postsynaptische potentialen) en IPSP's (inhibitoire postsynaptische potentialen).
Bij genetische ziekten zoals channelopathieën. Channelopathieën zijn ziekten die worden veroorzaakt door een
verstoorde functie van sub eenheden van ionkanalen of d eiwitten die deze reguleren. Een voorbeeld hiervan is
gegeneraliseerde epilepsie.
Toxinen als experimentele hulpmiddelen zoals de kogelvis tetrodotoxine (TTX). TTX werkt op de natriumkanalen
van de zenuwen en blokkeert daar de doorstroom van de zenuwsignalen. Ze klampen zich vast aan de Na +
permeabele porie.
DE SPANNINSGAFHANKELIJKE K-KANAAL
Zowel Kalium als Natrium kanalen openen in reactie op depolarisatie. Beide kanalen zijn spanningsafhankelijk.
Kalium kanalen zijn dus ook spanningsafhankelijk en gaan ook open, maar deze gaan wat later open dan de
natrium kanalen.
Doordat de sapnningsafhankelijke kalium kanalen opengaan ga je een stroming krijgen van binnen naar buiten.
Hierdoor wordt het evenwichtspotentiaal opnieuw bereikt.
De structuur van een K-kanaal zijn vier afzonderlijke polypeptide-subeenheden die zich samenvoegen om een
porie te vormen.
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DE MOLECULAIRE BASIS VAN EEN ACTIEPOTENTIAAL
Bij een lichte depolarisatie van het membraan, wanneer de drempel
overschreden wordt gaan de N+ opengaan! = activatie
Er gaat veel N+ in de cel vloeien (want intracellulair is negatief) dus
intracellulair wordt positiever tot een bepaald punt wanneer de N+ kanalen
sluiten en even niet meer open kunnen = inactivatie
Dan gaan de K+ kanalen open waardoor K+ naar buiten geduwd wordt (K+
kanalen zijn trager dan N+, ze worden minder snel geactiveerd) tot deze
weer sluiten en we terug een evenwichtspotentiaal krijgen. =
rustpotentiaal

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN HET ACTIEPOTENTIAAL

Threshold of drempel: er moet een bepaalde depolarisatiedrempel overschreden worden, dit is een automatisch
proces. De membraanpotentiaal moet voldoende gedepolariseerd worden om de spanningsgevoelige Na+
kanalen te openen.
Overshoot: als het membraanpotentiaal boven 0 gaat. Omdat de permeabiliteit van de membraan voor Na+
tijdelijk veel hoger is dan voor K+, evolueert de membraanpotentiaal in de richting van de evenwichtspotentiaal
voor Na+ (die positief is).
Undershoot: hyperpolarisatie
Absolute refractaire periode: periode gedurende dewelke geen nieuw actiepotentiaal kan gegenereerd worden.
Na+ kanalen inactiveren wanneer de membraan sterk gedepolariseerd wordt. Hierdoor is het onmogelijk een
nieuw actiepotentiaal te genereren voordat de membraanpotentiaal opnieuw negatief geworden is om de Na +
kanalen te deactiveren (binnen de 1 ms).
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Relatieve refractaire periode: de membraanpotentiaal blijft gehyperpolariseerd totdat de K + kanalen opnieuw
sluiten (undershoot). In deze periode is er dus meer depolarisatie nodig om een actiepotentiaal te genereren.
Hier kan je wel nog een actiepotentiaal krijgen, maar je hebt meer stimulatie nodig
TOEPASSING: LOKALE ANESTHESIE
Anesthesie, cocaïne en lidocaïne zijn producten die tijdelijk
de actiepotentialen blokkeren. Deze binden zich aan
spanningsafhankelijke Na-kanalen. Het gevolg hiervan is dat
de natriumkanalen niet meer opengaan. Het is een middel
om pijn te reduceren, aangezien er actiepotentialen nodig
zijn om een zenuwimpuls te doen ontstaan. Alles wat in de
buurt zit wordt verdoofd.

GELEIDING VAN DE ACTIEPOTENTIAAL
Een actiepotentiaal is het overbrengen van informatie ter hoogte van een soma naar een synaps.
Er zijn twee manieren van geleiding namelijk de simpelste manier. Dit gebeurt bij een axon zonder myeline. Dit
is een klassiek membraan zonder dat er iets rond zit. Deze zitten bijvoorbeeld in de cortex, hersenschors, …
De cel wordt positiever langs beide kanten met als gevolg dat de cel ernaast iets positiever wordt, dus de cel gaat
depolariseren. Dit is voldoende om de grens te bereiken. Zo ontstaat er een kettingreactie. Er ontstaan een influx
van positieve lading door het openen van natriumkanalen. Actiepotentialen reizen maar in één richting, naar
onder en schuift op naar rechts. Dit komt door de refractaire periode. De actiepotentialen zijn hier
gedeactiveerd. De typische geleidingssnelheid bedraag ongeveer 10m/sec.

De 4 balken zijn 4 verschillende cellen

Een tweede manier om actiepotentialen te geleiden is de saltatorische geleiding. Dit gebeurt door middel van
myeline en de knoop van Ranvier. Myeline is een soort vet rond het axon, waar dit ontbreekt noemen we de
knopen van Ranvier.
Dit zorgt voor een hoge geleidingssnelheid want de actiepotentiaal springt van knoop tot knoop i.p.v. het hele
axon te moeten afgaan. Axonen die snel moeten kunnen communiceren zijn dus gemyeliniseerd, zoals
bijvoorbeeld spieren voor de motoriek.
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Rode gedeelte is de Knoop van Ranvier

GELEIDINGSSNELHEID BEÏNVLOEDBARE FACTOREN
Factoren die de geleidingssnelheid beïnvloeden zijn de axonale diameter. Hoe groter de diameter is hoe sneller
het actiepotentiaal zich kan voortbewegen. Daarnaast spelen het aantal spanningsafhankelijke kanalen ook een
rol. Tot slot speelt myeline ook een rol. Myeline is gemaakt door gliacellen. Het is een soort vet, dus het isoleert
het axon behalve op bepaalde plaatsen. Op die plaatsen zijn er veel natrium en kalium spanningskanalen
aanwezig.
ACTIEPOTENTIALEN, AXONEN EN DENDRIETEN
SPIKE-INITIATIEZONE
De actiepotentiaal ontstaat in het neuron, ter hoogte van de axonheuvel, en plant zich automatisch voort. De
voortplanting van een actiepotentiaal is overal waar de spanningsafhankelijke natriumkanalen zich bevinden,
namelijk de zenuwuiteinden.
Extracellulair gemeten actiepotentialen kunnen van vorm verschillen, intracellulaire actiepotentialen niet.
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HOODSTUK 3: DE SYNAPTISCHE TRANSMISSIE
De synaptische transmissie speelt een rol in verband met de informatieoverdracht in een synaps. Het speelt
daarnaast een rol in alle operaties van het zenuwstelsel.
Een synaps is ontdekt geweest door Charles Sherrington in 1897.
SOORTEN SYNAPES
Het soort synaps is afhankelijk van de richting van de informatiestroom. Over het algemeen gaat het in één
richting namelijk van neuron tot doelcel. Het neuron is de presynaptisch neuron, hier ontstaat er een
actiepotentiaal. De doelcel is de postsynaptisch neuron, hier ontstaat er een actiepotentiaal doordat er een
actiepotentiaal was in de presynaptisch neuron.
SOORTEN SYNAPSEN IN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL
Er zijn verschillende varianten van synapsen maar het soort transmissie is wel identiek.
(a) Axodendritisch: axon naar dendriet
(b) Axosomatic: axon naar cellichaam
(c) Axoaxonic: axon tot axon

Daarnaast heb je nog twee soorten (deze zijn niet afgebeeld)
(d) Axospinous: axon naar dendritische wervelkolom
(e) Dendrodendritic: van dendriet op dendriet (= zeldzaam)
ELEKTRISCHE SYNAPSEN
Een postsynaptisch neuron krijgt een reflectie van wat je hebt bij het
presynaptisch neuron. Natriumkanalen een prikkelende
postsynaptische potentiaal (depolarisatie) en kalium- en
chloridekanalen een remmende postsynaptische potentiaal
(hyperpolarisatie).
De verbindingspoort of de gap junction zijn zeer klein zoals
bijvoorbeeld in het netvlies. Dit gebeurt enkel bij membranen die heel
dicht bij elkaar liggen. Er is een verbindingspoort voor ionen en kleine moleculen. De poriën van de gap junction
zijn gemaakt van connexon. Dit is een verzameling van zes eiwitten of connexis.
Er is een stroom van ionen van het cytoplasma van één cel naar het cytoplasma van de andere cel. Dus als er een
actiepotentiaal is in cel 1, vloeit er ook Na+ in cel 2 en krijgen deze een depolarisatie.
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CHEMISCHE SYNAPSEN

Er is een actiepotentiaal in het presynaptisch element. Het uiteinde van het axon loost een neurotransmitter
tussen de kloof van A en B. De chemische stof dat zich in de vesikel van presynaptisch membraan bevindt zijn
nodig voor de transmissie. De grote vesikels worden granulen genoemd. De neurotransmitter bindt zich aan de
receptoren van de dendriet van neuron B (=postsynaptische dendriet). Er is een nieuwe AP in het postsynaptisch
element.
OVERZICHT VAN DE CHEMISCHE SYNAPTISCHE TRANSMISSIE
-

Neurotransmitter (chemische stoffen) synthese
Laad neurotransmitter in synaptische vesikels
Vesikels fuseren naar presynaptische terminal
Neurotransmitter overloopt in synaptische spleet
Bindt aan postsynaptische receptoren
Biochemische/ elektrische respons opgewekt in postsynaptische cel
Verwijdering van neurotransmitter uit synaptische spleet

SOORTEN NEUROTRANSMITTERS
Neurotransmitters kan men vergelijken met een sleutel en een slot. Een bepaalde neurotransmitter bindt zich
met een bepaalde receptor.
AMINOZUREN

Er zijn neurotransmitters die de activiteit van de zenuwcel die zij bereiken stimuleren en er zijn andere die de
activiteit van het bereikte neuron kunnen remmen. Glutamaat is een belangrijke exciterende of stimulerende
neurotransmitter in het centraal zenuwstelsel. Gamma-aminoboterzuur (GABA) en glycine zijn belangrijkste
remmende of inhiberende neurotransmitter.
Een verstoring van de natuurlijke verhoudingen stimulerende (excitatoire) en remmende (inhibitoire) neuronen
is mogelijk een oorzaak van epilepsie.
AMINES

Amines gaan activiteit moduleren. Deze worden geproduceerd in de neuronen van de hersenstam. Voorbeelden
van amines zijn: dopamine komt voor bij voornamelijk beloningseffecten, (nor)-adrenaline stimuleert de
alertheid, serotonine heeft een effect op de gemoedstoestand en acetylcholine komt voor bij neuromusculaire
junctie. Dit is een overdracht van zenuw naar spier.
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PEPTIDES

Een peptide is een molecuul dat bestaat uit een klein aantal aminozuren die met elkaar verbonden zijn door
peptidebindingen. Een peptide onderscheidt zich van een eiwit door het geringe aantal aminozuren in het
molecuul, maar kan zelf dienen als bouwsteen voor een eiwit.
Enkele voorbeelden van peptide: enkephalines, neuropeptide Y, VIP, CCK.
Peptiden zijn voornamelijk modulatorisch.
NEUROTRANSMITTER SYNTHESE EN OPSLAG
Peptiden worden gemaakt ter hoogte van cellichaam zoals de
ribosomen. De peptiden worden naar uiteinde van axon
getransporteerd. Andere neurotransmitters kunnen lokaal
geproduceerd worden. Als die aangemaakt worden, worden ze in
een vesikel gestopt.

VRIJZETTEN VAN NEUROTRANSMITTERS
Het proces van exocytose wordt gestimuleerd door
spanningsafhankelijke calciumkanalen. Exocytose is het proces
waarbij een celstoffen afgeeft aan of afscheidt naar het
celmembraan of het extracellulaire milieu. De af te scheiden
stoffen zijn onder andere proteïnen en lipiden.

Door de spanningsafhankelijke calcium gaan de calciumkanalen
open. Het calcium gaat in de cel komen en zorgen ervoor dat het
vesikel naar het uiteinde gaat. De rand van het vesikel gaat zich versmelten met de rand van het membraan. De
transmitters komen vrij en komen terecht in de synaptische spleet. De neuronen gaan zich vastbinden aan
bepaalde receptoren op de postsynaptisch membraan. Het is onder invloed van calcium dat de vesikels zich gaan
fusioneren.
Er zijn ook bepaalde giftige stoffen (botulinus toxine) die ervoor zorgen dat er geen exocytose plaats kan
vinden, als dit bij de spieren gebeurd zorgt dit voor verlamming.

RECEPTOREN VAN NEUROTRANSMITTERS
IONOTROPE RECEPTOR OF KANAALGEBONDEN RECEPTOREN
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Een neurotransmitter gaat zich binden met een receptor. Afhankelijk van
neurotransmitter gaat men zich binden met een bepaalde receptor. De receptor
opent een ionkanaal dat de ionen in de cel toelaat. Er is postsynaptische
potentiaalverandering.

EXCITERENDE EN INHIBERENDE POSTSYNAPTISCHE POTENTIALEN
Wat voor soort postsynaptische potentiaalverandering wordt bepaald door het soort ion dat binnenkomt. Bij een
exciterende PSP wordt er een tijdelijke depolarisatie van de postsynaptische membranen veroorzaakt door
presynaptische afgifte van de neurotransmitter. Bij inhiberende PSP wordt er een hyperpolarisatie van de
postsynaptische membraanpotentiaal veroorzaakt door presynaptische afgifte van de neurotransmitter.
GENERATIE VAN EEN EPSP

Positieve ionen in de cel gaan vloeien zoals Natriumionen. Dit zorgt ervoor dat de cel gaat depolariseren. Als
de depolarisatie groot genoeg is, gaat de cel een
actiepotentiaal krijgen.

De groene bolletjes zijn de neurotransmitters

GENERATIE VAN EEN IPSP

Door te binden met een receptor, gaat chloor via de receptor naar
de cel gaan, hierdoor wordt de cel negatiever en negatiever.
We gaan verder van onze drempel dus de kans op een
actiepotentiaal is ook kleiner. Als er een depolarisatie komt bij een
ander deel van de cel, wordt er aan de hand van dit mechanisme
de depolarisatie opgeheven waardoor er geen verandering komt in
de cel. De cel wordt onderdrukt.
METABOTROPE RECEPTOREN: G-PROTEÏNE-GEKOPPELDE
RECEPTOR
De G-proteïne-gekoppelde receptoren kunnen een cascade van intracellulaire moleculaire veranderingen
veroorzaken via “tweede-boodschapper” systemen. Deze komen onder andere tussen bij leren of geheugen. Ze
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komen dus tussen bij langzamere processen waar je op lange termijn een algemene verandering wilt. Deze zijn
gekoppeld aan een G-proteïne, wat een membraanproteïne is.
G-proteïne kunnen effect hebben op enzymen die op hun beurt effect hebben op bepaalde eiwitten.

Voorbeeld: cyclisch AMP

AUTORECEPTOREN
Autoreceptoren zijn vaak aangetroffen in het membraan van de presynaptische axonen. De presynaptische
receptoren zijn gevoelig voor de neurotransmitter die vrijgegeven wordt door de presynaptische terminaal,
genaamd autoreceptoren.
De gevolgen van activerende autoreceptoren lopen uiteen. Het veel voorkomend effect is remming van de afgifte
van neurotransmitters. Deze lijken te functioneren als een soort van veiligheidsklep.
Wat gebeurt er met neurotransmitter na een binding met een receptor
SCENARIO 1: “RE-UPTAKE”:
Dit betekent het terug opnemen in de cel door middel
van de transportcellen, die de neurotransmitter terug
opnemen in de presynaptische cel. Ook deze cellen zijn
transmitterspecifiek. Als er iets gebeurd met de
transportmolecule, blijven de neurotransmitters
binden met de receptoren en worden deze overactief.
Het normale proces kan verstoord worden door bijvoorbeeld Prozac: deze verhindert de heropname van de
serotonine. Een ander voorbeeld is cocaïne, deze verhindert de reuptake van dopamine.
SCENARIO 2: AFBRAAK IN SYNAPTISCHE KLOOF DOOR BEPAALDE ENZYMEN.
Bepaalde zenuwgassen kunnen Acetylcholinesterase onderdrukken, hierdoor
blijft Acetylcholine overvloedig aanwezig in de kloof, worden de receptoren
minder gevoelig en dit leidt tot een malfunctie van de spieren (malfunctie
Neuromusculaire junctie).
De neurotransmitters worden gedeactiveerd door enzymen. Hierdoor wordt de
neurotransmitter in stukjes gebroken.

NEUROFARMACOLOGIE
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Agonist: molecule die bindt met een receptor en ook activiteit in de cel veroorzaakt. Dus ze binden met de
receptoren en hebben hetzelfde effect als een natuurlijke neurotransmitter
-

vb. heroine,
Morfine, opium = opioid receptor agonisten (natuurlijk ligand: endorfine);
Nicotine = ACh receptor agonist

Antagonist: molecule die bindt met een receptor maar enkel de receptor blokkeert (in competitie met
natuurlijke neurotransmitter). Deze blokkeren de receptoren waardoor de neurotransmitters niet meer geraakt
wordt.
-

vb.: haloperidol (= neurolepticum): bindt met (blokkeert) dopaminereceptor;
Curare: ACh receptor antagonist t.h.v spier: verlamming.

SYNAPTISCHE INTEGRATIE
De meeste neuronen van het centraal zenuwstelsel kunnen duizenden synapsen ontvangen. Het postsynaptische
neuron kan deze input integreren en een eenvoudige output produceren namelijk actiepotentialen. Dit vormt de
basis van alle neurale berekeningen in de hersenen.
Synaps 1
Synaps 2
Synaps 3
Synaps 4
Synaps 5
…

Neurale computatie
Neuron

Actiepotentialen

De integratie van informatie kan zowel spatiaal als temporeel gebeuren. Bij spatiale summatie worden de EPSP’s
die gelijktijdig gegenereerd worden op verschillende synapsen opgeteld. De temporele summatie bestaat uit het
optellen van de EPSP’s die in een snelle opeenvolging
(binnen de1 tot 15 ms) gegenereerd worden op
dezelfde synaps.
- Exciterende synapsen: glutamaat
- Remmende synapsen: GABA
In aanvulling op dendrieten, geclusterd op soma en
dichtbij axonheuvel. Vesikels worden gevormd door
membranen.

32

Neurofysiologie
2018-2019

HOOFDSTUK 4: ANATOMIE VAN DE HERSENEN EN HET RUGGENMERG
NOMENCLATUUR
-

Dorsaal: boven of opwaartse richting
Ventraal: beneden of de neerwaartse richting
Anterieur: vooraan in het lichaam zoals de neus van de rat
Posterieur: achteraan in het lichaam zoals de staart van de rat
Midsagittaal  in twee verdelen – symmetrisch
Horizontaal  door 2 verdelen boven en onderkant gelijk

Dichter bij de middellijn is mediaal, verder daar vandaan is lateraal. Structuren die
aan dezelfde kant van het lichaam gelegen zijn noemt mijn ipsilteraal. Structuren
zich in tegenovergestelde plaatsen ten opzichte van de middellijn is contralateraal.

DE HERSENEN
CENTRAAL ZENUWSTELSE L
De hersenen bestaan uit het cerebrum (de groot hersenen), met 2 cerebrale hemisferen, het cerebellum (klein
hersenen), een motorisch controlecentrum, en de hersenstam. In de hersenstam bevinden zich belangrijke
kernen die instaan voor vitale functies zoals ademhaling. De hersenstam loopt over in het ruggenmerg (= spinal
cord)

PERIFEER ZENUWSTELSE L
Het perifeer zenuwstelsel is het zenuwstelsel buiten de hersenen en het ruggenmerg. Het bestaat uit het
somatisch zenuwstelsel en het visceraal zenuwstelsel. Het somatisch zenuwstelsel bestaat uit de huid, spieren
en stukken van ledematen. Het visceraal (autonoom) zenuwstelsel bestaat uit organen, bloedvaten en de klieren,
zoals hormonale controle.
AFFERENTE EN EFFEREN TE AXONEN
De afferente axonen dragen informatie over naar een punt terwijl afferente axonen informatie wegbrengen
van een punt. Elk gebied heeft afferente en efferente axonen.
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DE CRANIALE ZENUWEN
Craniale zenuwen zijn zenuwen die zich bevinden in het hoofd. In totaal zijn er 12 zenuwen die geconnecteerd
zijn met de hersenen, niet met het ruggenmerg. Deze gaan hoofdzakelijk het hoofd bezenuwen. Sommige axonen
zijn van het centraal zenuwstelsel, andere zijn van het somatisch zenuwstelsel en nog andere zijn van het
autonoom zenuwstelsel.
ANATOMIE VAN DE HERS ENEN
HERSENVLIES
Het hersenvlies bestaat uit drie membranen: 1) de dura mater, 2) arachnoïd membraan of de witte ruimte of
spinnenwebvlies en 3) de pia mater. Het vocht bevindt zich tussen de hersenstam. Tussen de verschillende
membranen zijn er ruimtes. Hierin zit een bloedvat.
Het cerebrospinaalvocht zit tussen het hersenvlies en de hersenen.
Maar ook in de hersenen is er vocht. De holtes zijn opgevuld met
cerebrospinaalvocht. De hersenen hebben ook een systeem,
namelijk het ventriculair systeem.
Cerebrospinaalvocht

LOBBEN
De centrale sulcus (of groef) scheidt de frontale lob van de pariëtale lob. Van de
laterale ventrikels ligt er 1 in de linker en 1 in de rechter hemisfeer. Ze zijn gevuld
met cerebrospinaal vocht.
Als de ventrikels verstopt geraken, gaat er zich vocht ophopen. Hierdoor worden de
ventrikels groter en wordt de druk op de hersenschors groter. Hierbij gaan de
hersenen platter en platter worden en spreken we van hydrocefalie of waterhoofd.
De vierde ventrikel is verbonden met het ruggenmerg.
Hersenen van een rat hebben weinig groeven, mensen hebben veel gryi en sulci
omdat wij een grote hersenschors nodig hebben voor onze cognitieve functies. Als
we geen groeven zouden hebben zou ons hoofd veel groter moeten zijn, de hersenen
hebben een te grote oppervlakte.
De cortex bestaat uit een gryi en sulci. De gryi is het stuk tussen de
twee groeven terwijl de sulci de groef zelf is. De hersenen zijn zo
gekromd door de evolutie heen. We hebben een grote cortex, maar
dit moet in het hoofdgassen en kunnen we niet oneindig groot
maken. Die flexibiliteit is door de gryi en de sulci, de hersenen
kunnen “geplooid” worden. De cortex is niet plat.
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De witte stof bestaat uit gemyeliniseerde vezels. De myeline is minder aanwezig in de cortex zelf, vandaar dat
deze eerder een grijze look heeft.
De grijze stof is de cortex en bestaat uit cellichamen en dendrieten van de neuronen.
Dit is een sagittale doorsnede, de frontale kwab ligt rechts op de foto.
Dit is een horizontale doorsnede door de cortex van een aapje. De gryi en de
sulci zijn zo gekromd om volume te sparen. Typisch voor neocortex is dat het
gelaagd is. De meeste neocortexen hebben 6 lagen.

SENSORISCHE EN MOTORISCHE GEBIEDEN
De centrale sulcus scheidt de frontale en de sensorische cortex van
elkaar.
Visuele cortex:
De visuele cortex ligt in het occipitaal gebied. Hier komt de visuele input
vanuit de ogen binnen en is dan ook verantwoordelijk voor ons zicht
Auditieve cortex:
De auditieve cortex ligt temporaal. De temporaalkwab is
verantwoordelijk voor meerdere taken zoals objectherkenning, het
geheugen voor objecten en vormen, verantwoordelijk voor een
gedeelte van ons taalvermogen en vooral ook het taalbegrip.
Laterale sulcus
In de laterale sulcus ligt de gustatieve cortex, dit zijn de smaken en dergelijke.
Motorische cortex:
De motorische cortex staat in voor bewegingen en de coördinatie van bewegingen. Deze is in het rood
weergegeven op foto.
Frontale cortex:
De frontale cortex staat in voor planning, organisatie en het kortetermijngeheugen.
Somatosensorische cortex:
De somatosensorische cortex bestaat uit tast.
AREAS VAN BRODMANN
Elk stukje van de cortex wordt op basis van anatomische
karakteristieken opgedeeld. Er wordt een onderscheid gemaakt
tussen heel wat gebieden. Momenteel hebben we 180 corticale
area’s. Dit wordt eigenlijk niet meer zo gebruikt.
Er zijn 180 corticale area’s, gebaseerd op fMRI functionele activatie
in taken, fMRI in rust toestand correlaties tussen gebieden en MRI cytoarchitectuur.
1) Lateraal zicht 2) Mediaal zicht 3) Platte kaart van cortex (zijn de hersenstructuren)
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MEDIAAL ZICHT
De hersenen is in twee doorgesneden. Dit is een doorsnede door de neus.
De witte band is de corpus callosum. Deze verbindt de twee hemisferen met
elkaar. Het zorgt dus voor een connectie met elkaar. Via het corpus callosum
kunnen de twee hemisferen met elkaar communiceren.
Het wit is afkomstig van vezels die omgeven zijn door myeline.
De Thalamus reguleert de emoties. De thalamus bestaat uit verschillende
nuclei. Onder de thalamus ligt de hypothalamus. De hypothalamus deze
staat in voor de controle van voeding, honger, dorst, …
Tegmentum en het tectum bevinden zich in de middenhersenen. Deze staan in voor de auditieve analyse en de
visuele prikkels. Het tectum heeft verschillende kernen die dienen voor het auditief systeem. Ook als je ergens
naar kijkt staat het onder de controle van het tectum.
De pons is de brug van de hersenstam. De hersenstam zorgt voor een verbinding
tussen de grote hersenen met de kleine hersenen en het ruggenmerg. De medulla
is het ruggenmerg. De hersenenstam bestuurt belangrijke levensfuncties zoals
temperatuur, hartslag, bloeddruk en ademhaling.
De hippocampus is essentieel voor het geheugen. Als er hier een letsel is, onthoud
je niets meer. Deze wordt ook als eerste aangetast door de ziekte van Alzheimer.
De hippocampus ligt diep in de hersenen.
De amygdala heeft voornamelijk te maken met emoties, controle van emoties, emotioneel geheugen, affectieve
zaken.
DE CORONALE SECTIE
Deze doorsnede is aan het oor naar beneden.
De witte vezels gaan van links naar rechts en omgekeerd, de corpus callosum zorgt
daarvoor.
De laterale ventrikels zijn gevuld met vocht.
De basale ganglia is belangrijk bij de
controle van motoriek. De ziekte van Parkinson
is een defect aan de basale ganglia of deze werkt niet meer.
De insula is een eiland die belangrijk is voor de smaak, het is een stuk van
de gustatieve cortex.
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HOOFSTUK 5: HET GUST ATIEF SYSTEEM
Bij de chemische zintuigen kan er een onderscheidt worden gemaakt tussen het gustatief systeem (de mond) en
het olfactief systeem (de neus). Bij het gustatief systeem kunnen er enkel stoffen worden gedetecteerd in de
mond. Bij het olfactief systeem zijn het alle stoffen van de buitenwereld. Dit systeem is ook veel breder dan het
gustatief systeem.
GUSTATIEF SYSTEEM (S MAAK)
De mens is een omnivoor, namelijk men eet veel verschillende soorten voedsel. Het gustatief systeem is
essentieel om het onderscheid te kunnen maken tussen voedselbronnen, dat naar de maag kan gaan en toxinen
of vergiftigingen. De smaak kan een onderscheid maken tussen welk voedsel goed is of niet goed, slecht of niet
slecht.
Het zorgt voor de controle van voedselopname en talrijke autonome, hormonale en somatische reflexen zoals
kauwen, speekselsecretie, uitspuwen en insuline. Dit hoort allemaal bij het proces van eten. Bij bijvoorbeeld een
fel bittere smaak komt als reactie het uitspuwen.
Smaakzin in enge betekenis is de waarnemingen tgv activatie van specifieke smaakreceptoren in oropharyngeale
mucosa, dit zijn de slijmvliezen van de keel en mond. Er is ook een sensatie die ontstaat wanneer zich iets bevindt
op de tong of in de keel Smaakzin in bredere betekenis is de combinatie van proeven van chemische
bestanddelen met geur, tast, motorische en cognitieve elementen, de beleving van voedsel, ... Het is niet louter
gebaseerd op het stimuleren van smaakreceptoren.
Hetgeen wat je smaakt wordt ook bepaald door tactiele sensaties, motorische componenten zoals hoe hard
moet je kauwen om iets door te slikken, hoe warm of hoe koud is het voedsel en de geur. De geur stimuleert het
olfactorisch systeem. Wanneer je verkouden bent, dus een verstopte neus hebt, dan is smaaksensatie ook
helemaal anders
Geur is heel belangrijk bij het tot stand komen van de volledige smaaksensatie. Maar ook het visueel zicht is ook
heel belangrijk. Je maakt een andere associatie. Iets kan lekker ruiken, maar ook er “vies” uitzien zoals
bijvoorbeeld spaghetti in een vies bord – het is automatisch minder lekker.
PERIFEER SENSORIEEL SMAAKAPPARAAT
Algemene regel is dat de smaak een perceptie is van de interactie van de 5 fundamentele basissmaken zoals
zoet, zuur, bitter, zout en umami. Umami is smaak van glutamaat.
We kunnen grote variëteit aan smaken onderscheiden omdat er veel receptoren op een bepaalde manier
geactiveerd worden. Sommige smaakstoffen activeren verschillende delen in ons lichaam.
Er is een gelijktijdige invloed van andere modaliteiten zoals geur, thermoreceptoren en temperatuurgevoelig
wanneer we hete pepers eten zoals capsaicine in (chili) pepers), textuur, temperatuur, etc. Capsaicine stimuleer
een bepaalde soort temper.
DE TONG
De tong is een beweeglijk orgaan in de mond van mensen en de meeste andere gewervelden. In het algemeen
speelt de tong een belangrijke rol bij het kauwen, slikken, de smaakgewaarwording en het reinigen van het
gebit. Daarnaast heeft dit orgaan vaak nog allerlei andere specifieke functies.
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In
de
tong
bevinden
zicht
smaakreceptoren, de smaakpapillen. De
smaakreceptoren
zijn
gelegen
in
verschillende gebieden van de tong. De tip
van de tong is gevoelig voor zoete smaken,
de achterkant van de tong is gevoelig voor
bittere smaken en de zijkanten zijn
gevoelig voor zout en zuur. Er is een reden
waarom bittere smaken achteraan
gelegen zijn, dit komt omdat de meeste
toxische stoffen bitter zijn en dit is een
verdedigingsmechanisme, namelijk dat dit voedsel niet in de slokdarm terecht kan komen. De achterkant van de
tong ligt ook dicht bij de slokdarm.
De smaakpapillen zijn iet alleen op de tong, maar ook in delen van de pharynx,
het zachte verhemelte, de epiglottis en het bovenste gedeelte van de
oesophagus. Wanneer je iets eet of drink dan wordt dit opgelost in speeksel, dit
stimuleert de smaakreceptoren.
Smaakreceptoren zijn transmittervrij maar er zijn geen neuronen. Het zijn
gemodificeerde epitheelcellen. Ze maken wel contact en dit worden dan
vervolgens doorgestuurd naar de hersenen (smaken).

SMAAKPAPILLEN/SMAAKKNOPPEN/SMAAKRECEPTOREN
Receptorcellen maken synapsen met afferente axonen van primaire gustatieve neuronen Er zijn twee soorten
cellen: basale- en smaakreceptorcellen. Elke smaakknop ontvangt meerdere vezels en iedere vezel kan contact
maken met meerdere receptoren (zelfs in verschillende smaakknoppen)
TRANSDUCTIE:
Een smaakstof moet omgezet worden in een membraanpotentiaal:
Chemische stof zorgt voor een receptorpotentiaal is,
hierdoor is er een vrijzetting van neurotransmitter (ATP
voor bitter, zoet en umami receptoren, serotonine en
noradrenaline voor zuur en zout). Er worden synapsen
gemaakt met axonen die verder gaan naar het centraal
zenuwstelsel.

Blauw bolletje zijn de smaakreceptoren. Door die
blauwe streepjes vindt de depolarisatie plaats. Deze
wordt omgezet in neurotransmitters
De groene cellen zijn de basale cellen. Deze hebben een ondersteunende functie
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Receptorproteïnen (T1R en T2R familie) verschillen voor bitter, zoet en umami. De
receptoren voor bitter zijn heel uitgebreid want bitter heeft een hogere kans op giftig
te zijn, dit is dus belangrijk voor de overleving.
Hoe kunnen we dan weten wanneer deze drie in de cel zijn, welke smaak we juist
moeten smaken? We weten dit door de receptoren waar de smaken zich aan
vasthechten. Je hebt receptoren die gevoelig zijn voor suiker (dus voor zoet), dit is T1R2.

DE CENTRALE GUSTATIEVE BANEN
De gustatieve afferente banen bereiken de hersenstam via 3
craniale zenuwen (VII, IX, X). Er is een projectie via medulla
(gustatieve nucleus, een deel van de nucleus solitarius) naar de
thalamus (ventral posterior medial, VPM-nucleus) en verder naar
de primaire gustatieve cortex.
De smaak pathway is voornamelijk via Ipsilteraal, ze blijven in
dezelfde hemisfeer. Letsels in de VPM of gustatieve cortex
kunnen aanleiding geven tot verlies van smaak perceptie, dit
wordt ook ageusia genoemd.
Smaak is belangrijk voor controle van voedselopname en
vertering, de cellen in de gustatieve nucleus (medulla)
projecteren naar gebieden in de hersenstam die betrokken zijn bij
slikken, speekselaanmaak, overgeven (om giftig product naar
buiten te krijgen), vertering, etc.
Ook zijn er connecties met de hypothalamus en amygdala (‘motivatie’ om te eten).
NEURALE CODE VAN SMA AK
Codering van smaak zou kunnen berusten op een ‘labeled line hypothesis’ waarbij elk smaak een specifiek
receptor activeert die verbonden is met een afzonderlijke set axonen en neuronen (zodat de smaken gescheiden
blijven tot in de hersenschors: e.g. de ‘chocolade-neuronen die input krijgen van de chocolade-receptoren).
-

Een één – op – een connectie
Op die manier een ketting van neuronen

Elke lijn komt overeen met de werking van 1 neuron.

39

Neurofysiologie
2018-2019
Er zijn neuronen die een
bepaalde
smaak
kunnen
voorstellen, sommige neuronen
worden pas actief bij 1 enkele
smaak

GUSTATIEVE NEURONEN IN PRIMAIRE EN SECUN DAIRE GUSTATIEVE CORTEX
Gustatieve neuronen in primaire gustatieve cortex: zowel
hoge als lage selectiviteit – een bredere voorstelling – niet
1 cel die enkel op 1 smaak reageert! Maar de meerdere
reageren op meerdere smaken, bv sommige op zoet en
zout
Bv. 11 op 2 smaken en 32 op bijna elke smaak!
In de secundaire gustatieve cortex (= orbitofrontale
cortex), deze hebben een multisensorische -- d.w.z.
mengeling van gustatieve, zoals smaak, met olfactieve,
zoals geur en visuele zoals het eruit zit -- input. Ze beperken
zich niet tot één modaliteit
De gustatieve respons wordt gemoduleerd door honger/verzadiging, de smaakrespons reflecteert de
belonings/motivationele waarde van de stimulus. Bijvoorbeeld wanneer je eet, dan krijg je een beloning voor het
hongergevoel.
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HOOFDSTUK 6: OLFACTIEF SYSTEEM
Het olfactief systeem is levensnoodzakelijk bij lagere mammalia (zoals bij knaagdieren, roofdieren, …). Het is bij
de mens afgezwakt, toch is er een vergelijkende anatomie. Het heeft een belangrijke functie, de mens moet
namelijk weten of er zich iets afspeelt in de omgeving zoals bijvoorbeeld brandgeur of feromonen.
Het is het oud zintuig. Zaken die zich ver van je afspelen kan je op deze manier detecteren.
Er is een discriminatie of onderscheiding van 10.000-100.000 odoranten of geurstoffen, soms met zeer hoge
sensitiviteit (1 deel per 1012) zoals bijvoorbeeld mercaptanen. Het draagt bij tot ruimere smaakperceptie of
flavor.
Daarnaast verschilt het ook met de smaakzin, chemische stoffen kunnen zich overal in de buitenwereld bevinden,
dit in vergelijk met de mondholte bij smaak.
ANATOMIE
Het olfactief systeem heeft een neuronaal systeem vanaf eerste cel in tegenstelling tot het gustatief systeem. De
smaakreceptoren zijn gemodificeerde receptoren. De corticale projecties gaan rechtstreeks naar de cortex,
zonder dat het de cortex passeert. De cortex is een oud type cortex.
FUNCTIONELE ANATOMIE : OLFACTORISCH EPITHELIUM
Er zijn drie types van cellen:
De epitheelcellen bevinden zich bovenaan. In de ingeademde lucht zitten moleculen die zich vermengen met de
slijm of mucus laag. Hierin zitten olfactieve neuronen of olfactorische receptorcellen. (1) Olfactorische receptor
(OR) cellen, regenereren of veranderen om de 4-8 weken. De dendriet bevindt zich in het slijm met kleine
uitlopers. Deze komen uit in het cellichaam van de axonen, deze zijn ongemyeliniseerd. Deze gaan maken
synapsen met de bulbus olfactorius. De zenuwbanen lopen verder tot in de olfactieve cortex. Bij schedelletsel
kunnen de banen van de bulbus olfactorius beschadigd raken.
De (2) Basale cellen: zorgen ervoor dat er nieuwe receptor cellen worden aangemaakt
Supporterende cellen: produceren mucus (slijm) die
geurstoffen (odoranten) binden. De odoranten worden
opgelost in de mucus en binden aan de cilia van de
olfactorische receptor. Deze zijn de gele cellen op de
tekening.
Het olfactorisch epitheel mens is 10cm2. Een hond
bijvoorbeeld heeft een groter olfactorisch epitheel,
namelijk 170cm2/ hond. Daarnaast hebben ze 100 keer
meer OR’s /cm2.
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OLFACTORISCHE RECEPTOR NEURONEN: TRANSDUCTIE
Olfactorische transductie is een reeks gebeurtenissen
waarin geurmoleculen worden gedetecteerd door
olfactorische receptoren en chemische signalen worden
omgezet in elektrische signalen naar de hersenen waar ze
worden waargenomen als geuren.
De binding van een geurstof deeltje op olfactorische
receptor activeert een specifieke G-eiwit, dat vervolgens
geactiveerd adenylaatcyclase, wat leidt tot cAMPproductie. cAMP dan bindt en opent de Ca2+ of Na+ kanaal.
Deze opening maakt een toestroom van zowel Na en Ca-ionen in de cel mogelijk, waardoor de cel gaat
depolariseren. De influx van Ca2+ beurt activeert chloridekanalen, waardoor efflux van Cl, hetgeen resulteert in
een verdere depolarisatie van de cel.
Depolarisatie is het receptor potentiaal.
Indien receptor potentiaal groot genoeg is zijn er actiepotentiaal in cellichaam /en axonen deze gaan door naar
het CNS.
In het neuron is er een omzetting van receptorpotentiaal – de
amplitudemodulatie (AM) – naar alles-of-niets actiepotentialen –
frequentiemodulatie (FM) –. Dit zorgt voor een snelle voorgeleiding naar het
centraal zenuwstelsel.
De receptor zorgt voor een omzetting van de stimulusenergie naar elektrische
energie. Dit is het principe van transductie. De uitkomst of de output is de
receptor generator potentiaal.
Voordelen van de receptorpotentiaal is dat de grootte van de amplitude
overeenkomt met de stimulus-intensiteit. Er is geen refractaire periode of
drempel. Hierdoor kunnen zij zich snel voortbewegen.
In het begin is er een depolarisatie die snel wordt omgezet in een actiepotentiaal. Het gaat dan van
receptorpotential naar een actiepotentiaal.
Het nadeel van een receptorpotentiaal is dat het zeer lokaal is.
RECEPTRORPROTEÏNEN
De odoranten gaan zich binden met de receptorproteïne. Deze worden gecodeerd door
een grote familie van genen (ongeveer 1000). Elk van deze genen gaat de receptor
coderen. Naast verschillende genen zijn er ook verschillende receptorcellen. De
verschillende receptorcellen brengen elk een receptoreiwit tot uiting.
Elk receptoreiwit heeft een verschilt lichtjes van de andere. Er is dus een verschil in de
gevoeligheid voor een odorant. Hierdoor kunnen we verschillende geuren van elkaar
onderscheiden.
Er is een topografische organisatie in het neuro-epitheel. Er zijn vier stroken met in elke
strook een subfamilie. Deze zijn willekeurig verspreidt over de verschillende
receptorcellen binnen een strook.
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BREDE SELECTIVITEIT VAN DE OLFACTORISCHE RECEPTORCELLEN
De verschillende kleuren geven de receptorneuronen aan die een
receptoreiwit tot expressie brengen. De cilia van een receptorneuron
gaat reageren met een odorant. Er is een verschil in patroon van de
activatie. Deze is afhankelijk van de geur.
Er is geen absolutie specificiteit binnen een cel, maar er is wel een brede
selectiviteit. De neuronen antwoorden op meerdere odoranten, maar
de mate van reactie is verschillend.
Iedere cel heeft een optimale stimulus of stimuluswaarde, waarvoor een
aantal actiepotentialen maximaal is.
De cellen verschillen in hun optimum.
De ordonanten kunnen meerdere receptorneuronen stimuleren.
De kolommen op de foto zijn de verschillende odoranten, deze odoranten
zijn gereduceerd tot 3 letters. De rijen geven de neuronen weer. De activiteit
wordt weergegeven door de diameter van de cirkel.
Het patroon van activatie over de cellen heel verschilt tussen de geuren. Per
rij zijn er verschillende bollen. Dit is een bewijs dat de neuronen reageren op
meerdere geuren.
Het patroon van activiteit over de vellen heen verschilt tussen de
verschillende odoranten. Geen enkele kolom is identiek met een andere
kolom. Dit is de populatiecodering. Deze codering gebeurt op basis van de
populatie van de neuronen.

Horizontaal: iedere cel wordt geactiveerd door meerdere odoranten
Verticaal: ieder odorant activeert een groot aantal cellen.

BULBUS OLFACTORIUS
De eerste orde neuronen bevinden zich onderaan.
De axonen gaan door een plaat en gaan naar een
volgende structuur, dit is de bulbus olfactorius.
Deze bestaat uit kluwen van axonen van de eerste
orde en de dendrieten van de tweede orde van
olfactorische neuronen. De tweede orde van
olfactorische neuronen zijn de glomeruli.
De glomeruli is het kluwen van axonen van
verschillende receptorcellen.
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Een glomerulus krijgt input van verschillende receptorcellen. De
receptorcellen verschillen in het type proteïne dat ze tot expressie brengen.
Alle neuronen die hetzelfde proteïne tot expressie brengen, projecteren naar
dezelfde glomerulus. Dit wordt de selectieve projectie genoemd. De bulbus
olfactorius heeft een input laag van ongeveer 2000 glomeruli.
Bijvoorbeeld: alle groene lijntjes gaan naar dezelfde glomerulus.

POPULATIECODERING
De bulbus olfactorius behouden de selectiviteit van de receptorcellen.
Het aantal geuren waar een glomerulus op reageert is een beetje kleiner
en scherper dan de input van de eerste orde. Als de receptorcellen de
maximale hoeveelheid hebben bereikt voor een bepaalde geur, dan
gaat de glomerulus ook sterk zijn. Een geur activeert meerdere
neuronen. Het patroon van de activiteit over neuronen heen verschilt
tussen de verschillende geuren.
Er is een sterke regulatie door de lokale intrabulbaire circuits. Deze
zorgen ervoor dat de tweede orde van neuronen op minder gaan
reageren. De regulatiedoor lokale intrabulbaire circuits komt door
feedback vanuit de corticale en subcorticale centrifugale input.

In het epitheel zitten er drie soorten cellen. Twee van deze cellen zijn
receptorproteïne. De receptorproteïnen projecteren naar twee glomeruli,
waarbij de axonen input geven aan de dendrieten van de tweede orde
neuronen.
In de tweede orde van neuronen zitten er mijter en pluimcellen.
De selectiviteit voor geuren is verhoogd in de output laag ten opzichte van
de input laag.
De granule cellen maken contact met een pluim of mijtercel van naburige
glomeruli. Deze zorgt ervoor dat de naburige glomeruli elkaar gaan
inhiberen. Dit fenomeen wordt de laterale inhibitie genoemd. De neuronen
treden met elkaar in competitie en gaan de zwakke inhiberen zodat de
sterkste wint. De glomerulus die sterk wordt geactiveerd wordt nog meer
versterkt, de zwakke glomeruli vallen af.
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SELECTIVITEIT OP BASIS VAN LATERALE INHIBITIE
Cellen krijgen een reeks van odoranten binnen. Elk nummer is een
andere odorant. De zwarte cel, cel A, gaat sterk reageren op een
bepaalde geur zoals geur 5,7 en 3. Cel C gaat sterk reageren op andere
geuren zoals geur 9,7,11.
Geur 5 wordt zeer sterk geactiveerd in A, maar ook een beetje in cel B.
Cel D reageert niet omdat er een inhibitie is gebeurd door geur 5. De
oorzaak hiervan is de laterale inhibitie van geur 5 in cel A.
Cel D wordt ook geïnhibeerd door geur 9 van cel C. Deze geur is in cel C
heel sterk aanwezig en ook geactiveerd. Andere glomeruli worden
supersterk geactiveerd door een geur waardoor ze een andere geur
inhiberen
Interneuronen zijn kleine lokale neuronen die een neurotransmitter
bevatten, namelijk GABA. GABA gaat de andere glomeruli inhiberen. ER
is dus een competitie tussen cellen via interneuronen die inhibitorische
zijn. De pluimcellen kunnen hun buren niet inhiberen, dus gaan de interneuronen dit doen.
TEMPORALE CODERING IN HET OLFACTORISCH SYSTEEM
Cellen in de bulbus olfactorius gaan verschillende geuren geven. Ze verschillen niet alleen in actiepotentialen,
maar ook in het moment waarop dit wordt weergegeven.
Er zijn drie verschillende geuren weergegeven. Voor geur twee en geur
drie zijn er evenveel actiepotentialen.
Wanneer de cellen gaan reageren verschilt bijvoorbeeld geur 2. De cellen
reageren zeer snel wanneer geur 2 wordt aangeboden. Als geur 3 wordt
aangeboden, dan gaat de rode geur later optreden dan het blauwe
patroon. Dit fenomeen noemt het temporeel antwoordpatroon.
Er zijn oscillaties van activiteit wanneer geuren worden gepresenteerd
aan de receptoren. Oscillaties zijn de langzame golven in tijd. Dit kan
verschillend zijn voor de verschillende geuren.
RECHTSTREEKSE PROJECTIE VAN BO NAAR PRIMAIRE OLFACTIEVE CORTEX
De bulbus olfactorius projecteer naar de primaire olfactorische cortex. De
primaire olfactorische cortex is mediaal en ventraal beneden in de
hersenen gelegen. De projecties passeren niet via de thalamus. Dit is een
grote uitzondering, alle andere zintuigelijke systemen gaan altijd langs de
thalamus. Dit is een bewijs dat het een heel oud systeem is.
Er gaat wel een weg langs de hypothalamus, die dan rechtstreeks naar de
orbitofrontale cortex gaat.
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MAP VAN NEURALE ACTIVITEIT IN DE OLFACTIEVE CORTEX

De activiteit van neuronen in de reukcortex van een muis werden geregistreerd met een gespecialiseerde
optische methode. De cellen werden beladen met een Ca2+ gevoelige fluorescerende kleurstof. De neurale
activiteit werd vervolgens gesignaleerd door verandering in de hoeveelheid uitgestraalde licht.
a)

De olfactorische gebieden zijn in het oranje gearceerd

b) Neuronen die reageren op dennengeur van α-pineen zijn groen met een kleurcodering. Neuronen die
reageren op de fruitige geur van octanal zijn rood en cellen die op beide reageren zijn geel.
c)

Neuronen die reageren op de grassige geur van hexanal zijn groen gecodeerd. Neuronen die reageren
op fruitige geur van octanal zijn rood gekleurd en cellen die reageren op beide zijn geel.

Elk van de drie geurstoffen activeerde een duidelijk ander patroon van corticale neuronen. Er is dus een
gedistribueerde activiteit in de cortex.
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HOOFDSTUK 7: VISUEEL SYSTEEM
1) Het oog: dit is een perifeer systeem
2) Centraal visueel systeem: heeft te maken met projecties en dergelijke
Afferente neuron geeft input aan een ander neuron zoals bijvoorbeeld receptoren
Efferente neuron geeft output aan een ander neuron zoals neuronen die bijvoorbeeld de spieren prikkelen
HET OOG
PROPERTIES OF LIGHT
Licht is elektromagnetische straling, die kan worden gereflecteerd, geabsorbeerd of afgebogen door objecten.
Ons visueel systeem kan golflengtes tussen de 400 en 700 nm opvangen (=zichtbaar licht).
De golven verschillen in golflengte, hoeveelheid,
sterkte, …

Er is een breed spectrum aan licht. Alles binnen het
onderste spectrum kunnen we zien! De golflengtes en
activiteit daarbuiten zullen we niet kunnen waarnemen!
Bv. ultraviolet – golven kunnen we niet waarnemen, maar
vlinders bv wel! Sommige dieren zijn ook gevoelig aan
infrarood!
Wij kunnen radargolven niet waarnemen, ook al zijn ze in de ruimte en nemen we ze wel
waar, maar we kunnen deze bewust niet zien!
Optica is de studie die zich bezighoudt met lichtstralen en hun interacties. Het houdt zich
voornamelijk bezig met reflectie, absorberen en de straalbrekingen.
Reflectie is het stuiteren van lichtstralen op een oppervlak. De lichtgoven worden
geabsorbeerd maar deze zullen we zelf niet kunnen waarnemen. Daarnaast kunnen ook
de lichtgolven gebroken worden. Dit kan door bijvoorbeeld lucht en water.

ANATOMIE VAN HET OOG
1)
2)
3)
4)
5)

Licht wordt waargenomen door de pupil.
Iris (regenboogvlies)geeft kleur aan de oog
Sclera is het wit in het oog
Cornea of hoornvlies is een glazig, transparant laagje over het oog.
Optische zenuw zijn axonen die vertrekken vanuit het netvlies

De cornea zorgt ook voor transport. Hierdoor zal het licht naar binnen kunnen
treden. Het is sterk gevoelig. Daarnaast bevat de cornea ook pijnreceptoren. Het
bevat geen bloedvaten, want bloedvaten kunnen licht blokkeren, waardoor je
niets meer zou kunnen waarnemen.
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DWARSE DOORSNEEDE VAN HET OOG
De eerste boog is de voorste oogkamer (waar dat blauw in zit)
In de iris of regenboogvlies zit de m sphincter pupillae en m. dilatator
pupillae. Zij hebben als functie om de pupil te vergroten of te verkleinen.
Achter de pupil bevindt zich een lens. Het licht kan op die manier scherp
gesteld worden op het netvlies. Deze hangt vast aan spieren, die spiertjes
zorgen ervoor dat de lens van vorm kan veranderen zoals bijvoorbeeld
dikker worden. Dit zorgt ervoor dat de lens kan verscherpen wanneer
voorwerpen dicht of ver staan.
Achter de lens bevindt er zich een corpus vitreum of het netvlies.
Helemaal achteraan is er het punt waar het licht wordt geprojecteerd. Dit is de fovea of de gele plek.
Waar de oogzenuw naar buiten treedt, hebben we een gat in ons netvlies.
Dit wordt de blinde vlek genoemd. Dit wordt actief opgevuld door de
hersenen waardoor we deze blinde vlek niet kunnen waarnemen. De plaats
waar axonen naar buiten treden en op die plaats in het netvlies kunnen zich
geen lichtgevoelige cellen/neuronen bevinden.
De nasale retina is de kant voor de neus
De temporale retina is het deel achter de neus
BREKING VAN HET LICH T DOOR DE CORNEA
Het oog verzamelt het licht. Deze gaan zich richten op het netvlies en
vormt een beeld. Er is een refractaire kracht van de cornea tot het
netvlies.

Een punt dat zich ver van ons bevindt: De parallelle stralen worden door de cornea gebroken en deze worden
dan ook mooi scherp gesteld op de retina. Afstand tussen brekingsoppervlak en convergentiepunt is de focale
afstand, op de cornea en de lens.

Een punt dat zich dicht bij ons bevindt heeft divergerende stralen. Deze moeten gebroken worden door middel
van verandering in de lens. De lens doet accommodatie, dit is het aanpassen van de lens aan de dichtheid van
het voorwerp. De lens wordt dikker en verandert van vorm. De lens zal ervoor zorgen dat het oog voldoende
refractaire kracht heeft om het voorwerp of licht scherp te zien.
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De accommodatie gebeurt door het samentrekken van de cilliaire spieren waardoor de spanning op het ligament
vermindert. Door de natuurlijke elasticiteit wordt de lens boller.

Maar deze elasticiteit wordt slechter naarmate het ouder worden. Deze mensen kunnen niet meer goed
accommoderen. De voorwerpen worden minder en minder scherp gezien!
Bij ouderdrom vermindert de elasticiteit van de les, hierdoor ontstaat er ouderdomsverziendheid of presbyopie.
Het lukt hen niet meer om zaken of voorwerpen van dichtbij goed te kunnen zien. De les kan zich niet meer
scherpstellen. Voor zaken op verre afstand is dit geen probleem.
Een oplossing voor ouderdomsverziendheid is een extra lens voor de lens plaatsen m.a.w. een bril opzetten.
HYPERMETROPIE EN MYOPIE
Mensen kunnen een te lange oogbol hebben. Hierdoor kunnen ze voorwerpen van ver weg niet scherp zien,
maar wel nabijgelegen voorwerpen. Dit is het fenomeen van myopie of bijziend. De projectie van het beeld is
voor de retina terecht.
Mensen kunnen ook een te korte oogbol hebben. Hierdoor kunnen ze voorwerpen van dichtbij moeilijk zien,
maar voorwerpen van ver weg wel. Dit is het fenomeen van hypermetropie of verziend. De projectie van het
beeld komt achter de retina terecht. Dit is hetzelfde bij ouderdomsverziendheid, maar de oorzaak is verschillend.

DE LICHTREFLEX VAN DE PUPIL
De lichtreflex van de pupil bestaat uit pupilvernauwing als reactie op licht. Deze reflex is een continu proces.
Telkens wanneer je van omgeving verandert, gaat de pupil van grootte veranderen. De pupillen van beide ogen
doen hetzelfde, ook wordt er maar eentje belicht. Bijvoorbeeld je doet je ene oog dicht en schijnt met fel licht
op het andere – dan gaan beide pupillen dezelfde grootte aannemen.
Deze reflex wordt aangestuurd door de hersenstam. Indien dit gebied beschadigd wordt, kan dit gevaarlijk zijn.
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HET VISUEEL VELD
Het visueel veld is ruimte die bekeken kan worden zonder het hoofd of de
ogen te bewegen, het is dus de ruimte die we kunnen waarnemen als we
naar iets kijken.
Wanneer je naar iets kijkt, zoals bijvoorbeeld een potlood, dan is het beige
gebied alles wat we kunnen waarnemen. Aan de linkerkant kunnen we
minder waarnemen, dit komt omdat we niet per oog 180 graden kunnen
waarnemen, maar we kunnen slechts een 150 graden waarnemen. De 30
graden die we niet kunnen zien, wordt geblokkeerd door de neus.
BEELDVORMING DOOR HET OOG
Beeldvorming is de grootte van een stimulus en hoe deze wordt uitgedrukt wordt
wanneer deze geprojecteerd wordt op de retina.
De visual acuity of gezichtsscherpte is de mogelijkheid om twee nabijgelegen punten te
onderscheiden. De visual angle of de visuele hoek is de afstand over het netvlies
beschreven in graden
De maan projecteert een beeld aan de achterkant van ons oog. De grootte van de maan
is een halve graad. Wanneer de maan dichter bij ons oog staat, zal deze groter zijn in
onze visuele hoek.
De visuele hoek is in principe 150 graden. Wanneer we twee punten heel dicht bij elkaar houden en heel dicht
bij ons oog houden, dan zullen we deze waarnemen als 1 punt.
Bv. een voorwerp van 10 cm dat net voor ons oog gehouden wordt zal een grote visuele hoek innemen in
tegenstelling tot wanneer we deze ver houden. 1cm die we op een afstand van 58cm houden, is dit 1 cm in de
visuele hoek of 1 graad.
MICROSCOPISCHE ANATOMIE VAN DE RETINA
Op de retina wordt de lichtenergie omgezet in neurale activiteit. Daartoe is het belangrijk te begrijpen hoe de
retina is opgebouwd:

DE DIRECTE (OF VERTICALE) WEG

In de retina zitten er fotoreceptoren die lichtgevoelig zijn. Deze zetten het licht om
in een elektrische stroom, die via de bipolaire cellen naar de ganglioncellen worden
geleid waar ze via een axon in de optische zenuw terecht komen.
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DE LATERALE CONNECTIES

De horizontale en amacriene cellen modificeren de responsen van de bipolaire en
ganglioncellen via laterale verbindingen. De horizontale cellen ontvangt input van
fotoreceptoren en projecteer naar andere fotoreceptoren en bipolaire cellen. De
amacriene cellen ontvangt input van de bipolaire cellen en projecteert naar
ganglioncellen, bipolaire cellen en andere amsacrine cellen.
Twee belangrijke opmerkingen: 1) de enige lichtgevoelige cellen in de retina zijn de
fotoreceptoren. Alle andere cellen zijn beïnvloed door licht via directe of indirecte
synaptische reacties met de fotoreceptoren. 2) de enige outputcellen vanaf de
retina zijn de ganglioncellen. Geen enkel ander retinaal celtype projecteert een
axon in de n. opticus.
LAMINAIRE ORGANISATIE VAN DE RETINA
Het licht passeert door de ganglioncellen en de bipolaire cellen voordat ze terecht komen in de
fotoreceptorcellen.
De retina is laminair opgebouwd, van ‘corneaal’ naar ‘axonaal’:
-

Ganglioncellaag: bevat cellichamen van de ganglioncellen
Binnenste nucleaire laag: cellichamen van bipolaire, horizontale en amacrienecellen
o Binnenste plexiforme laag: bevat de synaptische contacten tussen bipolaire, amacriene en
ganglioncellen tussen ganglioncellen en binnenste nucleaire laag
o Buitenste plexiforme laag: synapsen tussen fotoreceptoren en bipolaire/horizontale cellen
tussen binnenste en buitenste nucleaire laag
Buitenste nucleaire laag: cellichamen van de
fotoreceptoren laag met buitenste segmenten van fotoreceptoren:
bevat de lichtgevoelige elementen van de retina
Gepigmenteerd epitheel(melanine): absorptie van alle licht
dat helemaal de retina is gepasseerd, zodoende wordt geen licht
gereflecteerd en het beeld niet verstoord
Er is een nadeel hieraan verbonden: een deel van het licht wordt hier
extra gebroken, waardoor er troebel zicht is tot je een lichtgevoelig
segment bereikt.
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STRUCTUUR VAN DE FOTORECEPTOREN
De fotoreceptoren converteren elektromagnetische straling tot zenuwimpulsen bestaan uit twee soorten,
namelijk de staafjes en de kegeltjes.
HOOFDREGIO’S: buitenste segment, binnenste segment, cellichaam en
synaptische terminal
STAAFJES

KEGELTJES

= rods

= cones

Lange, buitenste segment

Kort buitenste segment

Uitloper: sferule

Uitloper: pedikel

Meer fotopigment

Minder fotopigment

Hoge lichtgevoeligheid (1000x)

Lagere lichtgevoeligheid

Nachtzicht (scotopisch)

Dagzicht (fotopisch)

Hoge amplificatie

Lage amplificatie

Lage temporele resolutie = trage
respons en integratie

Hoge temporele resolutie = snelle
respons en integratie

Lage gezichtscherpte

Hoge gezichtsscherpte

Niet in fovea

Geconcentreerd in fovea

Veel convergentie

Weinig convergentie

Achromatisch

Chromatisch

1 type rod-pigment

3 types cone-pigment (gevoeligheid
afhankelijk van deel van het zichtbaar
spectrum.

REGIONALE VERSCHILLEN IN DE STRUCTUUR VAN DE RETINA
De structuur van de retina varieert vanaf de fovea naar de retinale periferie:
- De verhouding staafjes/kegeltjes neemt toe naar de perifeer
- De verhouding fotoreceptor per ganglioncel neemt toe naar perifeer.
De perifere retina heeft een hogere verhouding van staven tot kegeltjes, een
hogere verhouding van fotoreceptoren tot ganglioncellen en zijn meer gevoelig
voor licht, maar is spatiaal slechter.
Eén fotoreceptor geeft input via de bipolaire cellen aan de ganglioncellen, hierbij
kan er wel een onderscheid gemaakt worden of het van 1 punt komt of
meerdere. In de periferie zijn er verschillende fotoreceptoren die samen een
input geven aan de ganglioncel. Hierdoor is de gezichtsscherpte slechter. Het
ganglion kan geen onderscheid maken als het twee punten zijn of een, omdat de
informatie van verschillende soorten fotoreceptoren komen.
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De perifere retina is niet zo goed uitgerust voor het detecteren van details in daglicht. Hiervoor doen we beroep
op de fovea. Dit is een kuiltje in het midden van de retina. Het uiterlijk van een kuiltje is te verklaren doordat de
ganglioncellen lateraal verplaatst zijn, zodat het licht rechtstreeks de fotoreceptoren kan stimuleren zonder door
dat het door de andere cellagen hoeft te gaan. Dit maximaliseert het gezichtsscherpte. Alle fotoreceptoren in de
fovea zijn kegeltjes.
FOTOTRANSDUCTIE IN DE STAAFJES
Licht valt in op de fotoreceptor, hierdoor wordt de fotoreceptor,
fosdodiësterase geactiveerd. Deze zet het cGMP-enzym om naar GMP.
Hierdoor gaan de Na+-kanalen gaan sluiten waardoor er een
hyperpolarisatie van het membraan ontstaat. Licht onderdrukt dus eigenlijk
de output van fotoreceptoren. Licht zorgt voor elektrische energie,
gebaseerd op foto-labiliteit van fotopigmenten in sacculi. In de staafjes van
de retina zit het fotopigment Rodopsine. Rodopsine bevindt zich in de
buitenste segmenten van de staafjes.
In het donker is er een constante instroom van Na+-deeltjes via de cGMPgeactiveerde Na+-kanalen. Hierdoor is er een constante donkerstroom van 30mV, dus een depolarisatie.
Rodopsine bestaat uit een eiwit namelijk opsine en
retinal. Retinal is een vitamine A-derivaat. Lichtabsorptie
zorgt op basis van chemische veranderingen voor een
structuurverandering van het retinal, zodat het opsine
geactiveerd wordt. De staafjes zijn heel gevoelig voor
licht. In het donker is de retinal inactief. Deze wordt enkel
onder invloed van licht omgezet.
FOTOTRANSDUCTIE IN KEGELTJES
Het proces is gelijkaardig aan de fototransductie in de staafjes. Toch is er een belangrijk onderscheid tussen
kegeltjes en staafjes, namelijk het type opsine in de buitenste segmenten. De kegeltjes bevatten drie soorten
opsines met verschillende specificiteit in het spectrum.
Een soort kegeltje, namelijk de blauwe kegeltjes, zijn gevoelig voor korte
lengtes, andere kegeltjes zijn gevoelig voor het groene deel van het
spectrum en rode kegeltjes zijn gevoelig voor lange lengtes.
De meeste mensen hebben drie soorten kegeltjes. Wanneer je er minder
hebt, dan heb je meestal een vorm van kleurenblindheid.
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De drie soorten kegeltjes licht aan de basis waardoor we kleuren kunnen waarnemen. Het wit licht bestaat uit
alle golflengtes. Daarnaast zorgen de kegeltjes ook voor een kleurcombinatie, zo zorgen de groene en de rode
kegeltjes ervoor dat we de kleur “geel” kunnen waarnemen.
De kleuren kunnen we zien op basis van de verschillende activiteit in de kleuren. Wanneer je bijvoorbeeld blauw
niet hebt, dan zal je bepaalde kleuren niet kunnen onderscheiden. Toch zal je de kleur wit blijven zien.
KLEUREN MIXEN
Het mengen van rood, groen en blauw licht zorgt voor een gelijkmatige activering van de drie soorten kegels. We
krijgen de kleur wit te zien als de concentraties van de drie kleuren gelijk zijn.
Door de samenwerking van de kegeltjes is het mogelijk om verschillend kleuren waar te
nemen. Zo kan je rood en groen combineren om geel te zien, of kan je blauw en paars
combineren om de kleur paars te zien.
De staafjes nemen geen kleur waar, deze zijn zo goed als kleurenblind. Op basis van de
staafjes alleen zal je normaal gezien niet veel kleuren kunnen zien.
DONKERADAPTATIE
De overgang van dagzicht (kegeltjes) naar nachtzicht (staafjes) gebeurt niet onmiddellijk, maar over een
tijdsverloop van 20-25 minuten. De gevoeligheid stijgt/daalt met een factor 106.
Donkeradaptatie is te verklaren door een aantal factoren, waaronder pupildilatatie, regeneratie van gebruikt
rodopsine, en een aanpassing aan de circuits van de retina zodat de informatie van meer staafjes beschikbaar is
voor een ganglioncel.
Wanneer het aan donker te aangepaste oog terug in het licht komt, is het tijdelijk gesatureerd (kegeltjes nemen
het niet onmiddellijk over van de staafjes). Dat verklaart dat we de eerste minuten moeite hebben met het zien
van het licht: de veranderingen bij donkeradaptatie dienen te worden omgekeerd. In een donkere ruimte zullen
onze pupillen vergroten.
Rhodopsine, gevoelig voor licht tussen 400-600nm, met piek rond 500nm, dus zeer beperkt kleurzicht (blauwgroen)
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HET RECEPTIEF VELD V AN EEN VISUELE CEL
Alle neuronen zoals fotoreceptoren, ganglia, … hebben een receptief veld. Het receptief veld is een stukje van
het receptief veld waarvoor de cel gevoelig is. Dit gebied moet geactiveerd worden waardoor de cel in actie
komt.
De retina is het gebeid waar de activiteit zal veranderen. Wanneer het object buiten het receptief veld zit gaat
de cel niet antwoorden. Voor cellen die zich in de retina bevinden. Er komt een lichtbundel en dan gaat men op
de retina schijnen tot men een antwoord van de cel krijgt. Zo wordt bepaald waar je de retina moet activeren.
Dier laten kijken naar een scherm bv. dan wordt een stimuli aangebracht! Dan gaan we meten wanneer er een
antwoord is en waar op de retina! In dat rond klein gebied – als je daar gaat schijnen dan gaat de cel antwoorden.
De cel kijkt maar naar enkele kleine stukken van het receptief veld.

HET RECEPTIEF VELD VAN EEN BIPOLAIRE CEL
Bipolaire cellen kunnen worden gecategoriseerd naargelang hun respons op de
glutamaatrelease van de fotoreceptor:
OFF-bipolaire cellen: wanneer het licht uit gaat, dus van licht naar donker, zal
er een off-antwoord ontstaan. Er zal een hyperpolarisatie zijn bij het aangaan
van het licht en een depolarisatie bij het uitgaan van het licht.
ON-bipolaire cellen: de cellen die een antwoord vertonen als het licht aangaat.
De cel zal reageren op het licht dat aansteekt, met andere woorden wanner het
van donker naar licht gaat. Er zal een depolarisatie zijn bij het aangaan van licht
en een hyperpolarisatie bij het uitgaan van het licht.
Elke bipolaire cel ontvangt synaptische input van verschillende fotoreceptoren. Dit aantal varieert van 1 (in het
centrum van de fovea) tot ongeveer 1000 aan de rand van de retina. Daarenboven verbinden horizontale cellen
de bipolaire cel nog met een ring van fotoreceptoren rond de hierboven vermelde cluster.
Het receptieve veld van de bipolaire cel is dus bijgevolg het retinaal gebied waarvan de membraanpotentiaal
verandert bij inval van licht (ongeveer een fractie van een visuele graad per RV in het centrum van de fovea, waar
een mm op de retina overeenkomt met 3.5°: deze RV zijn dus klein) Het receptief veld van een bipolaire cel
bestaat dus uit 2 gebieden
-

Een circulair gebied waaruit directe fotoreceptorinput (‘receptive field center’). Op de foto hebben zij
een blauwe kleur. Wanneer de cellen on zijn, dan zal de randzone altijd automatisch off zijn.
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Een omgevend gebied waaruit input indirect via horizontale cellen (‘receptive field surround’) =
randzone

De respons op licht in een bipolaire cel in het centrum is dus tegengesteld aan die in randzone. Men zegt dat er
sprake is van een ‘antagonistische center-randzone-organisatie’. De center-randzone-organisatie wordt
doorgegeven van de bipolaire naar de ganglioncellen via synapsen in de binnenste plexiforme laag. De amacriene
cellen dragen bij tot de exacte respons van de ganglioncel, maar hun werking is nog niet zo goed begrepen.
Elke fotoreceptor geeft glutamaat vrij in het donker.
Het effect van glutamaat is afhankelijk van de receptor van de
bipolaire cel:
Wanneer glutamaat bindt aan een ionotrope receptor, zal de
bipolaire cel depolariseren en zal daarom hyperpolariseren
met licht als er minder glutamaat wordt vrijgegeven: OFF.
Binding van glutamaat aan een metabotrope receptor
resulteert in een hyperpolarisatie, dus deze bipolaire cel zal
depolariseren naar licht omdat er minder glutamaat wordt
vrijgegeven: ON.
Deze eigenschap maakt één populatie van bipolaire cellen mogelijk die wordt opgewekt door licht (ON) en een
andere populatie die hierdoor wordt geïnhibeerd (OFF).
Stel dat belichting van het centrum een depolarisatie veroorzaakt van de bipolaire cel (waarbij we aannemen dat
deze cel een ON-bipolaire cel is), dan zal een
belichting van de randzone een antagonistische
hyperpolarisatie geven van deze bipolaire cel, dit
door de respons van de horizontale cel.
Een spot switcht van licht naar duisternis en valt in
op het centrum (OFF-bipolaire cel). Hierdoor
depolariseert de bipolaire cel. Maar als het licht
invalt op de randzone, zal de bipolaire cel
hyperpolariseren
door
de
tussenliggende
horizontale cel.
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HET RECEPTIEF VELD VAN GANGLIONCELLEN

De meeste ganglioncellen nemen de center-surround-organisatie over van de bipolaire cellen. ON-center en OFFcenter ganglioncellen krijgen hun input van gelijknamige bipolaire cellen. Een ON-center ganglioncel zal dus
depolariseren en met actiepotentialen reageren indien licht wordt geprojecteerd op het centrum van diens
receptief veld en een OFF-center ganglioncel zal hetzelfde doen indien het donker is in het centrum van het RV).
In beide celtypes wordt een respons op stimulatie van het centrum tenietgedaan door een respons op stimulus
van de surround. Verbazend genoeg zijn de meeste ganglioncellen dus niet responsief op belichtingsverschillen
die zowel center als surround beïnvloeden (antwoord onder vorm van aantal AP) verschilt weinig in (a) en (c).

Gevoeligheid is er echter wel op vlak van belichtingsverschillen ín hun receptief veld.
De ganglioncel is een OFF-response-cell, dus donkerte in het centrum zal voor depolarisatie zorgen, terwijl
donkerte in de surround voor een hyperpolarisatie zorgt.
a)

Uniforme belichting: geen uitgesproken respons (center en surround heffen elkaar op). Door het vele
licht is er weinig antwoord.

b) Schaduw valt in op deel van surround zonder center te beïnvloeden: hyperpolarisatie en alle
actiepotentialen vallen weg. De on-cellen willen licht, dus die cel gaat niets meer doen. Het centrum
krijgt geen donker, dus beide zijn niet tevreden
c)

Schaduw bereikt centrum: partiële inhibitie door surround wordt overwonnen door center (meer
depolarisatie dan hyperpolarisatie): hevig antwoord. Hier gaat de cel wel reageren. Het off centrum
wordt goed gestimuleerd. De surround is ook zwart – dus niet goed gestimuleerd, maar ook een deeltje
licht dus dit wordt gecompenseerd.

d) Schaduw vult hele surround zone: weer uniforme belichting en geen uitgesproken (minimaal verschil
met 1) respons meer (depolarisatie en hyperpolarisatie heffen elkaar op).
Het centrum heeft sterker gewicht op basis van welke reactie. Het gewicht van de reactie weegt door, wat de
situatie in het centrum ook is.
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TYPES VAN GANGLIONCELLEN
De meeste ganglioncellen in de retina van een gemiddeld zoogdier hebben een center-surroundreceptief veld,
met dus een OFF- of een ON-center.
Verder kunnen ze ook worden ingedeeld op basis van voorkomen, verbindend vermogen, elektrofysiologische
eigenschappen…
We onderscheiden 3 grote types ganglioncellen
-

Grote M-type ganglioncellen (van ‘magno’) = 5% van de retina
Kleine P-type ganglioncellen (van ‘parvo’): deze hebben kleine receptieve velden.
Daarnaast nog nonM-nonP-type ganglioncellen = 5%, niet zo goed gekarakteriseerd

Fysiologisch zijn er een aantal verschillen:
-

-

M-type ganglioncellen hebben grotere receptieve velden (perifeer meerdere bipolaire cellen die synaps
maken). De diameter van het receptieve veld neemt toe met toenemende excentriciteit op de retina.
Voor elke excentriciteit is het receptief veld van M-type ganglioncellen groter dan voor P-type.
M-type geleidt sneller in de n. opticus o M-type is gevoeliger aan stimuli van laag contrast
De respons van M-type op een center-stimulatie is een transiënte burst van actiepotentialen, terwijl Ptype met een langdurige depolarisatie reageert zolang de stimulus actief is
M-cellen zijn belangrijk voor detectie van beweging, terwijl P-type meer gevoelig is voor vorm en detail
van de stimulus. M-type is niet kleurgevoelig, P-type wel

KLEUROPPONENTE GANGLIONCELLEN
P-cellen en sommige nonM-nonP-ganglioncellen zijn gevoelig voor verschillen in golflengte van licht. De meeste
van deze neuronen noemen we kleuropponente cellen: de respons op een bepaalde golflengte (in het center)
tenietgedaan wordt door een andere golflengte (in het surround-gedeelte). Voor de P-cellen is dit rood en groen,
voor de nonM-nonP-cellen is dit blauw en geel.
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We veronderstellen een cel met een rode ON-center en een groene OFF-surround (a). Het centrum van het
receptief veld wordt gevoed door rode kegeltjes, en dus reageert de ganglioncel op een rode stimulus met het
vuren van actiepotentialen (b). Zelfs indien het ganse receptief veld een rode stimulus krijgt (dus ook de
surround), blijft de respons opmerkelijk (de surround is immers veel minder gevoelig aan een rode stimulus) (c).
De respons wordt enkel tenietgedaan door een groene stimulus in de surround (d).

Wit licht op een zulke cel zal geen respons geven, vermits wit alle kleuren van het spectrum bevat, en dus een
gelijke hoeveelheid rood op het centrum zal vallen als er groen op de surround valt, en dus surround het center
zal inhiberen.
De non-M en de non-P-cellen krijgen input van de blauwe kegeltjes. Deze vertonen ook rode en groene kegeltjes.
Dit zorgt voor de blauw-geel opponenten cellen. De cellen kunnen zowel off als on zijn in het centrum. De input
van rood en groen samen zorgt voor geel, maar de non-M en de non-P-cellen kunnen hierin geen onderscheidt
maken. Dus ze zien enkel geel (combinatie van groen en rood) en blauw.
Blauw-geel-opponentie verloopt op analoge wijze, maar dan in de nonM-nonP-type ganglioncel.
DE INVLOED VAN CONTRAST OP DE WAARNEMING VAN LICHT EN DONKER
Grijs vierkant is de waarde van de helderheid anders, want rechts lijkt deze lichter. Maar feitelijk gezien is het
allebei even helder.
Dit is dus een contrastillusie:
De cirkel is dus de centrum/surround situatie. Het
centrum wordt minder goed gestimuleerd. In het
midden is dus licht aanwezig, maar vooral in de
surround is er veel licht aanwezig.
In de tweede foto is het beter, want daar hebben we zwart. De on-cellen worden bij de tweede foto beter
gestimuleerd.
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HOOFDSTUK 8: HET CENTRAAL VISUEEL SYSTEEM
THE RETINOFUGAL PROJECTION
De optische zenuw kruist en gaat daarna naar de thalamus.

DE RECHTER EN LINKER VISUEEL HEMISFEER
Het rechter gezichtsveld projecteert op het linker gedeelte van het linkeroog
en het linker gedeelte van het rechteroog. De zenuw van het rechteroog kruis
en gaat naar het linker hemisfeer samen met de linker zenuw.
Opmerking: het is niet zo dat het linkeroog naar de rechterhemisfeer gaat.
Hetgeen dat we zien in het rechtergezichtsveld gaat naar het linker hemisfeer.
De helft van de gezichtsvelden gaan gedeeltelijk kruisen.
Dus het zijn de gezichtsvelden die kruisen: het linker gezichtsveld gaat naar
de rechter hemisfeer en andersom.
DE VISUELE BANEN DIE DEVISUELE WAARNEMIN G BEMIDDELT
De eerste connectie is ter hoogte van de thalamus, het LGN. Deze geven informatie door naar het achterhoofd
waar zich de primaire visuele cortex bevindt. De zenuwimpuls wordt doorgegeven via de visuele baan of de optic
radiation.

NONTHALAMIC TARGETS OF THE OPTIC TRACT
Niet alle ganglioncellen projecteren naar het LGN in de thalamus. Sommige projecteren naar een kern diep in de
hersenen, namelijk de nucleus suprachiasmaticus. De nucleus suprachiasmaticus zorgt voor de regulatie van de
overgang van wakker naar slaap. De regulatie wordt gesynchroniseerd door licht. Dit speelt een belangrijke rol
bij een jetlag.
Er is een projectie naar het pretectum. He pretectum staat in voor de controle van de pupil en de oogbeweging
of de pupilreflex. Daarnaast er is er ook een projectie naar de superior colliculus, deze staat in voor de controle
van snelle oogbewegingen en het behouden van aandacht.
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RETINAL INPUTS TO THE LGN LAYERS
Het LGN bestaat uit zes lagen. De cellen in deze zes lagen krijgen input van het
linkeroog of van het rechteroog. Het krijg dus geen informatie van beide ogen.
Het rechter LGN krijgt input van het linke gedeelte van het gezichtsveld en het
linker LGN krijgt input van het rechtergedeelte van het gezichtsveld.

ORGANISATIE VAN HET LGN
In de zes lagen kan er nog een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende soorten lagen. De vier
bovenste lagen krijgen input van kleine
retinale ganglioncellen of de P-cellen. De
P-cellen zijn te vinden in de
parvocellulaire lagen.
De onderste twee lagen krijgen input van
de M-cellen, deze zijn te vinden in de
magnocellulaire lagen.
Cellen die tussen de lagen liggen krijgen
input van de nonM-cellen en de nonPcellen. Dit zijn koniocellulaire lagen.
Het start allemaal in de retina. De drie verschillende soorten cellen geven aanleiding tot drie parallelle systemen.
RECEPTIEVE VELDEN
De receptieve velden van het LGN-neuronen zijn bijna identiek aan de ganglioncellen die ze voeden. De
receptieve velden hebben twee complementaire systemen.
De M-cellen zijn gevoelig voor het uit en aangaan van een stimulus, met andere woorden zijn ze gevoelig voor
een verandering, dit is de temporele frequentie. Ze zijn ook gevoelig voor lage spatiale frequenties, wat in dit
geval grove structuren zijn. Het magnocellulaire systeem in kleurenblind.
De P-cellen zijn het meest gevoelig voor trage veranderingen, dus een lage temporele frequentie en voor fijne
structuren, dus een hoge spatiale frequentie. Het parvocellulaire systeem is kleurgevoelig.
De overgang van wit naar zwart zijn verschillen in de spatiale frequentie. Dit is
de frequentie die in termen van ruimte. Hoeveel wit en zwart-overgangen duidt
aan hoe hoog de spatiale frequentie is. Meer overgangen is een hoge spatiale
frequentie
De temporele frequentie gaat over de veranderingen van de stimuli in de tijd.
Zo kan er een lage temporele frequentie zijn en een hoge temporele frequentie.
De golflentes tonen aan of het een trage of snelle frequentie is.
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NONRETINAL INPUTS TO TH E LGN
De receptieve velden in het LGN is hetzelfde als in de ganglioncellen. Er zijn ON en OFF-cellen te vinden.
De retinale ganglioncel geeft input aan het LGN. Het LGN projecteert de informatie naar de visuele cortex. De
visuele cortex projecteert de informatie daarna terug naar het LGN. Dit principe wordt de top-down modulatie
genoemd. Men spreekt van een bottom-op modulatie als de retina input geeft aan het LGN.
De hersenstamneuronen verschaffen modulerende invloed op de neuronale activiteit.
ANATOMY OF THE STRIATE CORTEX
Het LGN projecteert naar de primaire visuele cortex die achteraan in de hersenen gelegen is.

RETINOTOPISCHE ORGANISATIE
De primaire visuele cortex vertoont retinotopie. Retinotopie is dat de naburige cellen naburige velden hebben,
dus de kaart van de helft van het visueel veld. Het is een gestructureerde presentatie van het visueel veld. De
retinotopische organisatie heeft ook bepaalde eigenschappen:
-

-

-

De visuele velden zijn contralateraal, het linker visueel veld wordt geprojecteerd in de rechter hemisfeer
en andersom.
Ze zijn omgekeerd. Het bovenste kwadrant van het visueel veld wordt onderaan in de visuele cortex
geprojecteerd. Het beeld staat met andere woorden op zijn kop. Men spreekt van kwadranten omdat
het de helft is van het visueel veld.
De projectie is proportioneel aan de densiteit van de perifere receptoren. Het centrale gedeelte van het
gezichtsveld wordt in grotere oppervlakte voorgesteld dan het perifeer gezichtsveld. Er is een over
presentatie door de cellen. De fovea doet aan corticale magnificatiefactor. De corticale
magnificatiefactor is dat je meer millimeters op de cortex moet verplaatsen om een vergelijking te
kunnen maken tussen de centrale visuele ruimte en de perifere visuele ruimte.
Er zijn meerdere kaarten
De kaarten zijn plastisch. Dit betekent dat ze zich aanpassen aan de omgeving. Bijvoorbeeld bij een letsel
zal de kaart zich aanpassen.

62

Neurofysiologie
2018-2019
THE RETINOTOPIC MAP IN THE STRIATE CORTEX
Dit is een voorbeeld van retinotopie. Het stuk dat zich rond de
fovea bevindt is overgepresenteerd. Daarnaast wordt het
gezicht van de vrouw omgekeerd afgebeeld in de visuele
cortex.
Het rechtergedeelte van het gezicht is te zien in de linker
hemisfeer en het linkergedeelte van het gezicht is te zien in de
rechter hemisfeer.
Het centraal gedeelte is overgepresenteerd ten opzichte van
het perifeer gedeelte. Daarom maken we oogbewegingen,
men probeert het object van interesse op de fovea te krijgen
waardoor het groot gepresenteerd wordt in de visuele cortex.

CYTOARCHITECTURE OF THE STRIATE CORTEX
In de visuele cortex is er een mooie structuur van lagen. Nummer c is de band met de meeste cellen. De neocortex
bestaat uit 6 lagen. In C-alfa en C-bèta neemt de LGN-projectie in ontvangst, met andere woorden hier komt de
visuele informatie van het LGN toe.

INPUTS TO THE STRIATE CORTEX
De striata cortex krijgt informatie van die parallelle stromen namelijk:
-

De M-cellen projecteren voornamelijk naar de IVC laag.
De P-cellen projecteren naar de IVCβ.
Koniocellulaire lagen projectgeren naar laag I en III
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PATRONEN VAN DE INTR ACORTICALE CONNECTIE S
De M-cellen geven input in laag 4C. Deze sturen de informatie door naar laag 3.
Hier vindt een verticale connectie plaats. Er wordt geprojecteerd naar lagen die
zich boven hen bevinden.
Naast verticale connectie kan er ook horizontale of laterale connectie
plaatsvinden. Bij horizontale en laterale connecties wordt er een connectie
gemaakt met de cellen in dezelfde laag. Dit komt voornamelijk voor in laag 3. Deze
kunnen de antwoorden moduleren.

OCULAIRE DOMINATIE K OLOMMEN
De neuronen krijgen in het LGN moleculaire input van één oog. Als
er een bepaalde radioactieve stof in het oog wordt gespoten, kan
men zien waar de input van het oog is.

De zwarte band zijn de neuronen die de radioactieve stof niet bevatten.
Het zebrapatroon dat te zien is op foto b, komt vanuit laag 4.
De cel die input krijgt van een oog is niet beperkt tot laag vier, maar deze zijn ook in ander lagen te zien.
De oculaire dominantie kolommen zijn verticale kolommen in de cortex die door verschillende lagen heen
gaan.
MIXEN VAN INFORMATIE VAN BEIDE OGEN
Cellen die zijn gelegen in laag 4C geven informatie door naar een cel die
zich bevindt in laag 3.
Cellen kunnen ook input krijgen van de twee ogen, dit zijn de binoculaire
cellen. Deze zijn enkel te vinden in de derde laag. Dus met andere
woorden krijgt de derde laag informatie binnen van zowel het linker als
het rechteroog.
De binoculaire cellen zitten niet in de subcorticale structuren maar wel
in de corticale structuren.
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OUTPUTS OF THE STRIA TE CORTEX
Er is een projectie naar verschillende lagen en gebieden in de hersenen. Zo projecteert
de lagen drie en vier naar andere gebieden van de cortex. Laag vijf maakt een projectie
naar structuren in de hersenstam en laag zes projecteert terug naar het LGN in de
thalamus.

FYSIOLOGIE VAN DE PRIMAIRE VISUELE CORTE X
De fysiologie van de primaire visuele cortex bestaat uit twee receptieve velden. Zo zijn de monoculaire receptieve
velden zoals IVC vergelijkbaar met de LGN cellen. Daarnaast is IVCα ongevoelig voor golflengtes en in IVCβ zitten
de OFF- en ON-cellen.
De binoculaire receptieve velden bestaan uit twee velden, een voor elk oog. De meeste neuronen in lagen die
oppervlakkig zijn voor IVC zijn binoculair. Hierin zitten belangrijke cellen voor dieptezicht en de derde dimensie.
Cellen die gevoelig zijn voor oriëntatie zijn primaire corticale cellen.
SELECTIEVE ORIËNTATIE
Elk streepje op de lijn komt overeen met een actiepotentiaal.

De cel die hier wordt weergegeven is oriëntatie selectief. Je
hebt cellen die getuned zijn voor alle soorten van richtingen. Je
hebt horizontale cellen, verticale cellen, schuine cellen, …
De reactie van de cel correleert met de oriëntatie. Als we de
lijn van de oriëntatie veranderen, verandert ook de
hoeveelheid aan actiepotentialen.

ORIËNTATIE KOLOMMEN
De oriëntatieselectiviteit is niet random bepaald, er zijn ook
oriëntatiekolommen. Doorheen de verschillende lagen zijn
er kolommen met voorkeuren voor een bepaalde cel in de
oriëntatie. De kleuren komen overeen met de voorkeuren
zo is blauw horizontaal, rood verticaal, …
De tabel weergeeft een systematische verandering van de
voorkeursoriëntatie van de cel.
Bij verticale penetratie doorheen de cortex is de voorkeursoriëntatie altijd hetzelfde
Dit verwijst naar de oriëntatie kolommen.
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SELECTIVITEIT VOOR BEWEGINGSRICHTING

De lijnen kunnen bewegen van links naar recht of van rechts naar links doorheen het gezichtsveld. Als de lijn van
links naar rechts beweegt, krijgen we een sterker antwoord van de actiepotentialen.
SELECTIVITEIT VOOR BINOVULAIRE DISPARITE IT
De positie van de retinale beelden van een object voor of achter het fixatiepunt verschillen tussen de twee ogen.
V1 is de eerste plaats waar informatie van beide ogen samenkomt.
Binoculaire dispariteit betekent dat beide ogen kijken naar het fixatiepunt. Dit
wordt geprojecteerd op de fovea van het linker er rechteroog. Het punt dat
verder ligt dan het fixatiepunt, komt het links op fovea van het rechteroog en
rechts op het fovea van het linkeroog. Focussen op het punt dichter bij het oog
zorgt voor een verschil in projectie. Het punt komt links t.o.v. de fovea in het
linkeroog, rechts t.o.v. de fovea in het rechteroog.
Er is een verschil van de projectiepunten. Dat verschil in positie van die
projectie verschilt nog eens van elkaar. Het geeft een weergave hoe ver dat
punt is t.o.v. fixatiepunt in 3D. De grootte van de binoculaire dispariteit en het
teken correleert met de afstand in de derde dimensie. Er zijn cellen die hiervoor
selectief zijn. De cellen gaan sterk reageren als het punt ver van het fixatiepunt
bevindt. De cellen geven dus informatie over de positie in diepte.
Binoculaire dispariteit wordt gebruikt om dieptezicht te creëren. Belangrijke
voorwaarde hiervoor is dat de ogen frontaal moeten staan en dat je input krijgt van beide ogen. De binoculaire
cellen spelen hier een grote rol in.

RECEPTIEF VELD ORGANISATIE VAN V1 NEURONEN
De LGN-cellen hebben ronde receptieve velden dit in tegenstelling tot de V1-cellen. Deze hebben rechthoekige
receptieve velden. Hierin zijn er drie soorten te onderscheiden namelijk de simple cells, de complex cells en de
hypercomplex cells of de end-stopped.
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SIMPLE CELL RECEPTIVE FIELD
Simple cellen zijn cellen die gevoelig zijn voor oriëntatie van de vorm. Er wordt gekeken wat de cellen gaan doen
als het licht uit of aan is. Stimulus boven in receptief veld: de lijn wordt getoond en de lijn komt en als het licht
uitgaat, verdwijnt de lijn.
a)

Actiepotentialen van de simple cellen

-

Bovenste balkje: er is een off-antwoord. Het is gevoelig voor het uitgaan van licht
Middelste balkje: de cellen gaan reageren als het licht aangaat (ON-antwoord), en reageren niet meer
als het licht uit gaat
Onderste balkje: er is een antwoord op het uitgaan van het licht, dus er is een OFF-antwoord.

-

Simple cell hebben verschillende off en on zones die spatiaal gescheiden zijn van elkaar, ze dus overlappen niet
met elkaar. Daarnaast zijn ze gevoelig voor het contrast van de stimulus (licht-donker).
b) Er zijn 3 LGN-cellen die input geven input aan één receptieve cel. Deze drie cellen liggen naast elkaar.
Als we een lijn trekken door de ON-gebieden dan krijgen we een reactie van de receptieve cel bij het
licht, als we een lijn trekken door de OFF-gebieden dan krijgen we een reactie als het licht uitgaat.
COMPLEX CELL RECEPTIVE FIELD
Bij complexe cellen liggen de ON en OFF-gebieden op
elkaar, deze hebben wel een overlapping.
Er is een receptief veld die wat schuin ligt. Er is een
mooie reactie van de ON-gebieden en de OFFgebieden, beide gebieden gaan reageren. Als je de
baar opschuift blijft het antwoord hetzelfde. Tenzij de
oriëntatie veranderd, dan komt er geen antwoord
meer van de on- en off gebieden.
NIET-HYPER COMPLEXE CELLEN
Er is een variatie in de lengte, maar niet in de oriëntatie. Als de lijn kort
is wordt een klein gedeelte van het receptief veld gestimuleerd, hoe
groter de lijn, hoe groter oppervlakte van het receptief veld
gestimuleerd wordt, zeker in het begin. Als de lijn buiten het receptief
veld komt, neemt de cel dit niet op, dus het antwoord van de cellen
blijft ongeveer hetzelfde. De cel blijft dus continu en maximaal sturen.
Als de lijn buiten het receptief veld blijft het dus continu en maximaal
sturen.
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HYPERCOMPLEXE CELLEN
Die versterken ook het antwoord als je de lengte verantwoord, stijgt
het antwoord een beetje. Zodra je buiten het receptief veld komt, daalt
het antwoord van de cellen. De cel gaat inhiberen. Het receptief veld
moet ook gestimuleerd worden.
Het antwoord verminderd als de lijn toeneemt.

KLEURSELECTIVITEI T
Er is kleurselectiviteit die wordt overgeërfd door het LGN.
VISUELE AREAS

Dit is een platte kaart van de primaire cortex: alle gekleurde gebieden
zijn gebieden die antwoorden op visuele stimuli, namelijk 1/3 van de
cortex. Er zijn meer dan 30 visuele gebieden in de hersenen.

DEFINITIE VAN AREAS OP BASIS VAN RETINOTOPIE
Dit is een plattekaart van de achterkant van de cortex.
Blauw (deeltje van het kruisje) is de activatie voor de verticale meridiaan. Alle blauwe
deeltjes reageren op de verticale mediaan. De gele gebieden reageren sterk op de stimuli
van de horizontale mediaan. Blauw beneden is het bovenste gezichtsveld. Het rood geel
gedeelte is het onderste gezichtsveld.
Als we verticaal stimuleren dan zien we een activatie in het blauw, als we horizontaal
activeren is het geel. Tussen blauw en geel zijn er cellen die gevoelig zijn voor beide. Als
we verplaatsen van V1 naar V2 schuiven we op van verticaal meridiaan naar horizontale
meridiaan. Als we verplaatsen van V2-V3 is het van horizontaal meridiaan naar verticale
meridiaan. Dit is het spiegelbeeld van V1-V2.
Meridiaan verticaal: onderscheid tussen linker-rechter gezichtsveld
Meridiaan horizontaal: onderscheid tussen boven en onder
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BEYOND THE STRIATE CORTEX
Er zijn twee soorten van informatiestromen namelijk de dorsale stroom en de ventrale stroom.
De dorsale stroom gaat van boven naar beneden. Deze stroom houdt zich
bezig met het analyseren van bewegingen dus de richtingsgevoeligheid.
Daarnaast is er ook een analyse van vorm. Dit is om voorwerpen te kunnen
grijpen of manipuleren. Ook wordt er informatiegegeven over waar een
object zich bevindt in de wereld.
MT is een gebied dat diep in de sulcus ligt. Deze bestaat uit cellen die
richtingsgevoelig zijn. Deze maakt een projectie naar het MST.
De ventrale stroom zijn een reeks van gebieden waar men door gaat. Dit
zorgt voor een herkenning van voorweren.
De ventrale stroom passeert via V4, het IT of de inferal temporal cortex. Dit is
daarbij ook het eindstation van de ventrale stroming.
Beide stromingen beginnen bij V1-V2 en V3.
Dorsale en ventrale stromen hebben beide andere functies.
DORSALE STROMING
De dorsale stroming passeert via V1, V2, V3, MT, MST en andere dorsale areas
De in de MT zijn er cellen die sterk gevoelig zijn voor bewegingsrichting.
De dorsale stroming is voornamelijk bezig met beweging. Dieper in de stroom is het ook nog navigatie, de
beweging van het oog, bewegingsperceptie en visuele controle en analyse om vormen. Objecten te kunnen
grijpen en ernaartoe te kunnen. Ook het voortbewegen in de ruimte.
VENTRALE STROMING
De ventrale stroming passeert via V1, V2, V3, V4, IT
V4 zijn er cellen gevoelig voor eenvoudige vormen en voor krommingen van vormpjes. Daarnaast zijn ze gevoelig
voor kleur.
In de IT zijn er receptieve velden die vrij groot zijn, die reageren op complexe patronen van kleuren en vormen.
Daarnaast bevat de ventrale stroming ook het visueel geheugen. Dit is ook van belang voor de visuele perspectief
en de herkenning.
VISUELE CORTEX IS SERIEEL EN HIËRARCHISCH OPGEBOUWD
Serieel betekent dat er visuele cortex bestaat in een serie geschakelde gebieden. De area’s geven input aan een
volgende area enzovoort.
Hiërarchisch betekent dat één gebied simpelere zaken doet dan het volgende gebied. Het ene gebied is ook lager
dan het volgende gebied.
De velden worden ook systematisch groter (van V1—V2-- V3--). V4 is nog groter en IT is het grootste. Krijgen
input van een vrij (relatief) groot gebied.
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Stimulusselectiviteit wordt complexer bijvoorbeeld V1-cellen antwoorden op simpele lijnen, V2 op hoeken
combo van twee lijnen, V4 op eenvoudige vormen, en IT op complexe vormen. Sommige vormen kunnen vrij
complex zijn zoals gezichten.
Mensen die een letsel hebben aan het IT of in die gezicht selectieve gebieden kunnen geen gezichten meer
herkennen maar wel objecten. Ze kunnen wel gezichten zien, maar ze kunnen ze niet plaatsen.
NEURONSELECTIVITEIT VOOR GEZICHTEN

Cellen die sterk reageren op het aangezicht, bij streepjes of
patronen zijn er geen actiepotentialen. Bij iemand zonder
aangezicht is er wel nog een beetje een reactie, maar toch
minder dan bij het aangezicht van de mens of aap. Deze zijn
gelegen in de temporale kwab
Deze cellen zijn geclusterd of gegroepeerd in een bepaald
delen van de visuele cortex. Er worden gezichten en
beelden getoond aan mensen. Je vergelijkt de gezichten en
objecten, dan zie je een bepaald deel van de cortex
oplichten. Dit zijn de gebieden die verantwoordelijk zijn
voor de aangezichtscellen.
Bij zeer zware epilepsie wordt een bepaald stukje van de hersenen weggenomen waar dat de epilepsie ontstaat.
Je wilt zo weinig mogelijk wegnemen dus men moet specifiek weten waar de epilepsie ontstaat. Door elektrodes
te implanteren in de hersenen en de medicatie stopzetten kan men het gebied lokaliseren.
Bij een studie was er een elektrode in het FFA-gebied geplaatst en zag men dat er veel reactie was op gezichten
Als je microstimulatie doet van gezicht selectief gebied, krijg je een verandering in de perceptie van personen
hun visie op gezichten. Er zijn bepaalde gebieden die gezichten analyseren en bij verstoring/stimuleren worden
de perceptie verstoord. Er zijn ook lichaam selectieve gebieden (dus analyseren van het lichaam) en kleur
selectieve gebieden.
FROM SINGLE NEURONS TO PERCEPTION
Sommige cellen reageren sterker op één bepaald gezicht dan andere.
Cellen reageren op lokale contrastverschillen
V1: cellen concentratie op oriëntatie (simple cel)
Inferotemporaal cortex: cellen die op gezicht reageren. Deze
reageren niet op 1 gezicht, maar op meerdere. Als je verder zou gaan
in het system, heb je cellen die reageren op de grootmoeder of op de
moeder, …
De grootmoeder wordt gecodeerd door een patroon van
verschillende cellen, waardoor de gezichten gemakkelijker herkend
worden.
Een cel gaat meerdere objecten opslaan en meerdere cellen gaan het
object herkennen
Het gaat over patroon van activiteit of populatie van neuronen.
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ZEER SELECTIEVE EN ZEER INVARIANTE CELLEN IN MEDIAAL TEMPORALE KWAB
Soms gaan we zeer selectief reageren op een bepaalde
persoon. Hier gaan we niet op een bepaald beeld reageren,
maar eender welke foto of zelfs stem is voldoende voor een
reactie. Dit wordt veroorzaakt door zeer invariante cellen.
Deze persoon reageert zeer sterk op Clinton.

Er kan ook een reactie komen op verschillende stimuli, maar bij de actuele persoon gaat er een sterke reactie
zijn. De reactie gaat niet enkel komen bij foto’s maar ook bij het lezen van de namen. Er komt ook een reactie
door een link aan de persoon zoals hieronder bijvoorbeeld. Men maakt een link tussen Luke Skywalker en Yoda,
waardoor er ook een reactie komt bij het zien van Yoda. 1 cel kan vrij complexe dingen doen.
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HOOFDSTUK 9: AUDITIEF EN VESTIBULAIR SYSTEEM
INLEIDING
Gevoel van gehoor: auditie
-

Geluid detecteren
Spraak

Gevoel voor evenwicht: vestibulair systeem (= evenwichtsorgaan)
-

Hoofd- en lichaamslocatie
Hoofd- en lichaamsbewegingen

Dit systeem is belangrijk om te overleven. Je kan horen of er achter jou iets is, want dit kan je namelijk niet zien.
AUDITIEF SYSTEEM
NATURE OF SOUND
Geluid is de hoorbare variatie in luchtdruk zoals bijvoorbeeld door stembanden, snaren, contact tussen objecten,
etc.
Er is een alternerende compressie en uitzetten van luchtmoleculen. Met andere woorden er zijn variaties in
luchtdruk (of trillingen) door de geluidsbron. De golf die wordt geproduceerd door een geluidsbron heeft twee
karakteristieken:
Aantal seconden per cycli wordt uitgedrukt in Hertz. Hiermee wordt
de afstand tussen twee pieken of de twee dalen bedoelt
De afstand tussen twee pieken of de geluidssterkte wordt uitgedrukt
in amplitude.

De mens hoort tussen 20 en 20 000 Hz. Het is ook leeftijdsgebonden, namelijk jongeren die door het feesten en
de harde muziek zijn niet meer in staat om 20 000 Hz te horen.
Andere mammalia zijn in staat om meer dan 20 000 Hz waar te nemen zoals bijvoorbeeld honden.
a)
Zijn te toonhoogtes met in grafiek de lage
toonhoogte en in de tweede grafiek de hoge toonhoogte
b)
Is de intensiteit van het geluid of de luidheid. De
eerste grafiek is een geluid met lage amplitude en de
tweede grafiek is een geluid met hoge amplitude.
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PERIFEER SENSORIEEL ORGAAN: BUITENOOR, MIDDENOOR EN BINNENOO R
HET BUITENOOR
Vanuit de buitenlucht komt het geluid langs de oorschelp en de gehoorgang
op het trommelvlies terecht. Dat gaat hierdoor trillen. Het trommelvlies
vormt de overgang van het gehoorkanaal naar het middenoor.
De gehoorbeentjes, die in het middenoor liggen, gaan trillen waardoor
uiteindelijk de cochlea gaat trillen. Via de neuronen wordt er informatie
gestuurd naar de hersenen.
HET MIDDENOOR
Het trommelvlies (blauw blaasje op de foto) is vastgehecht aan de
hamer. De hamer drukt op zijn beurt tegen het aanbeeld en het
aanbeeld drukt uiteindelijk tegen de stijgbeugel.
Het middenoor bestaat uit de trommelholte die normaliter met lucht
gevuld is, die via de buis van Eustachius in verbinding staat met de
keelholte. Die verbinding zorgt ervoor dat de luchtdruk in het
middenoor gelijk blijft met de atmosfeer.
Het middenoor bestaat uit 3 gehoorbeentjes namelijk de hamer, aambeeld en de stijgbeugel. Deze hebben als
taak om trillingen over te brengen op het ovale venster. Het ovale venster is een membraan dat de scheiding
vormt tussen het middenoor en het binnenoor. De stijgbeugel geeft het opgevangen geluid als mechanische
trillingen door aan het ovale venster. Het heeft een kleinere diameter dan het trommelvlies.
De gehoorbeentjes gaan de trillingen die binnenkomen door het trommelvlies omzetten in sterkere krachten
zodat het kan inwerken op de vloeistof dat zich in de cochlea bevindt.
In het middenoor bevinden zich twee spiertjes (musculus tympanicus en
musculus stapedius). Deze kunnen de gehoorbeentjes ten opzichte van elkaar
iets verschuiven, waardoor hard geluid verzwakt kan worden doorgegeven of
zwak geluid juist versterkt kan worden doorgegeven.
Als de spieren gaan samentrekken gaan die minder goed de amplitude van het
signaal kunnen doorspelen. Deze gaan sterk samentrekken als er een sterk
geluid binnenkomt (=intensiteit van het geluid verminderd). Dit wordt de
attenuatie mechanisme genoemd. Het wordt geactiveerd door sterke, intense
laagfrequente geluiden en de eigen spraak. Het is een beschermingsreflex of
de attenuatie reflex. Daarnaast zorgt het voor adaptatie van het binnenoor
tegen intense geluiden. Dit mechanisme of reflex beschermt het binnenoor niet volledig, omdat het een
vertraging heeft van 50-110 msec. Het beschermt dus niet tegen plotse intense geluiden. Het eerste stuk van het
intens geluid kan de cellen in de cochlea vernietigen.
De lage frequenties gaan onderdrukt worden en de hoge frequenties gaan beter naar boven komen.
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BINNENOOR
Het binnenoor bestaat uit twee delen namelijk het evenwichtsorgaan of het labyrint en de cochlea of het
slakkenhuis. Het wordt een slakkenhuis genoemd omwille van zijn spiraalvorm.

De cochlea is het tweeënhalf maal opgerold en bestaat uit twee membranen en drie gaten opgevuld met vocht.
De gaten heten van boven naar beneden: Scala vestibule, scala media en scala tympani. De scala media is
afgesloten van de scala vestibuli en de scala tympani. De scala vestibuli gaat over in de scala tympani via het
helicotrema.
In de scala media zit het endolymfe vocht, dit is zoals de intracellulaire vloeistof. Er is een hoge concentratie aan
Kalium en een lage concentratie aan Natrium. Toch bevindt deze vloeistof zich buiten de cel. De scala vestibuli
en de scala tympani bevatten perilymfe, dit is zoals extracellulaire oplossingen. Er is een lage concentratie aan
Kalium en een hoge concentratie aan natrium.
Het endolymfe is positiever (80mV) dan het perylymfe, dit is het endocochelair potentiaal. Er is vee kalium buiten
de cel (endolymfe) en er is minder kalium in de cel. Dit heeft implicaties voor de transductie.
In het orgaan van Corti wordt het geluid gedetecteerd, dit is dus het feitelijke gehoororgaan. Deze rust op het
basilair membraan. Het orgaan van Corti bevat ongeveer 30.000 haarcellen.
TRILLINGEN IN HET BASILAIR MEMBRAAN

Het basilair membraan is een stijve membraan in het slakkenhuis. De basilaire membraan speelt een belangrijke
rol bij de voortplanting van geluid door het slakkenhuis. Deze vloeistoffen die zich bevinden in de cochlea worden
door geluidstrillingen in beweging gebracht via de ‘voetplaat’ van de stijgbeugel, die de deksel vormt van het
ovale venster. De trillingen lopen door het slakkenhuis heen en weer terug, en komen weer uit in het ronde
venster. De trillingen zorgen voor een golfbeweging.
ANTWOORD VAN HET BASILAIR MEMBRAAN OP GELUID

Waar het basilair membraan trilt op de cochlea is afhankelijk van
de frequentie van het geluid.
Bij een hoogfrequent geluid gaat het basilair membraan in het
begin trillen, bij een laagfrequent geluid gaat het basilair
membraan vanachter trillen.

74

Neurofysiologie
2018-2019
Beweging van het ovale venster veroorzaakt dan een golfbeweging van het basilaire membraan van basis naar
apex:
-

Bij hoge frequenties: voornamelijk de basis van basilair membraan beweegt want hoe verder we naar
de apex gaan hoe smaller het wordt en de rigiditeit neemt af.

-

Bij lage frequenties: golven lopen tot aan de apex

Dit is de basis voor neurale representatie van toonhoogte. Als het ovale venster beweegt moet het ronde venster
uiteindelijk ook bewegen (vloeistof is niet samendrukbaar & cochlea zit IN been): compenseren voor verhoogde
druk.
HET LICHAAM VAN CORTI EN GEASSOCIEERDE STRUCTUREN

Cellen die de trilling detecteren liggen over de
volledige lengte van het basilair membraan.
De roze cellen zijn de belangrijkste. Deze zijn de
uitwendige haarcellen en de inwendige haarcel.
Deze maken een synaps met de spirale
ganglionneuronen. Er staat een soort van
haarachtige structuur op de roze dingskes; De cellen komen tegen het membraan en deze zijn vast gehecht aan
het membrana tectoria of het dekmembraan.
HAARCELLEN, DE STEREOCILIA

Er zijn 100 haarcellen of stereocilia per cel. Deze ligt tussen het basilair membraan en een dun lamina reticulair.
De uitwendige haarcellen komen onrechtstreeks in contact met het tectioriaal membraan.
De haarcellen die hieronder afgebeeld staan, worden via een microscoop weergegeven:
a)

Dit is een microscopische foto van de haarcellen

b)

Dit is een vergroting van de haarcellen, dit zijn geen echte haarcellen.

De haarcellen worden niet geregenereerd zoals veel andere cellen in het
lichaam. Ze kunnen daardoor onherstelbaar beschadigd worden door hoge
geluidsdoses. Dit kan diverse gehoorstoornissen tot gevolg hebben.
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BUIGEN VAN DE STEROCILIA

Het buigen van de stereocilia wordt geproduceerd door de opwaartse beweging van het basilair membraan.

a)

In rust worden de haarcellen vastgehouden tussen de reticulaire lamina en het basilair membraan. Het
uiteinde van de stereocilia van de buitenhaarcellen worde bevestigd aan het tectoriale membraan. Het
basilair membraan ligt in rust ook plat.

b) Als het basilair membraan gaat trillen door een geluid. Het gaat naar boven bewegen waardoor de
haarcellen gaan afbuigen aangezien de afstand kleiner wordt. De stereocilia gaan naar buiten buigen.
Dit is veroorzaakt door het omhoog bewegen van de reticulaire lamina en naar binnen bewegen van de
modiolus. De afbuiging van de stereocilia worden omgezet in een membraanpotentiaal. Deze zal
uiteindelijk een neurotransmissie veroorzaken en op zijn beurt een actiepotentiaal.
Het kan ook naar beneden bewegen. Als die in de andere richting gaat bewegen, buigt het naar de andere
richting. Als de stereocilia naar buiten bewegen, is er een opwaartse beweging van het basilair membraan,
ontstaat er een depolarisatie. Als de stereocilia naar binnen beweegt, is er een dalende beweging van de
stereocilia, waardoor er een hyperpolarisatie ontstaat.
HAARCEL RECEPTOR POTENTIAAL

De haarcel gaat depolariseren of hyperpolariseren. Dit is afhankelijk
van de richting waarin de stereocilia gaat buigen.
Er is een monotoon verband tussen receptorpotentiaal en de cilia. De
geluidsgolf wordt omgezet in depolarisatie en hyperpolarisatie. Die
gaan dezelfde frequentie hebben als de receptorpotentiaal.

a)

De boogjes in de stimulus zijn veranderingen in geluidsdruk.

a)

b)

b)
Het geluid komt binnen in het oor, waardoor het
trommelvlies gaat trillen, deze trilling wordt verdergezet via de
gehoorbeentjes, naar de cochlea en naar het basilair membraan. Het
basilair gaat trillen. Deze trilling zorgt ervoor dat de haarcellen gaan
ombuigen. Deze afbuiging wordt omgezet in een receptorpotentiaal
Haarreceptorpotentiaal heeft dezelfde frequentie als
geluidspotentiaal. Dit is enkel voor de lage frequentiegeluiden.

de

Als er geen cilia meer is, is er geen receptorpotentiaal meer waardoor men doof is.
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TRANSDUCTIE VAN HAARCELLEN

De transductie van haarcellen is nog niet volledig duidelijk, maar er is wel een theorie of hypothese.

De kaliumkanalen zijn open wanneer de haartjes niet in beweging
zijn.
Er is meer K buiten de cel dan in de cel, wat eigenlijk abnormaal is.
In de rest van het lichaam is het andersom. Wanneer de cilia gaat
afbuigen, gaan de K meer opengaan zodat er meer K in de cel kan
komen, dit zorgt voor een depolarisatie. Er is invloed op spanning
calcium kanaal, waardoor er exocytose is van neurotransmitter. De
transmissie gaat dan naar het postsynaptisch neuron van de spiraal
ganglion.
De cilia zijn met elkaar verbonden door een klein spiraaltje. Dit is een
mechanische structuur, een soort van eiwit. Als het verplaatst wordt
het open getrokken door de tiplink. Als het in de andere richting
gebeurt, worden de kanalen dichtgetrokken wat leidt tot
hyperpolarisatie.
DE INNERVATION VAN HAARCELLEN

Het aantal uitwendige haarcellen is veel groter dan het aantal inwendige
haarcellen, maar toch communiceren meer 95% van de spirale ganglion
neuronen met de inwendige haarcellen. Dit komt omdat de meeste output
van cochlea naar de inwendige haarcellen gaat, deze hebben meer vezels
(ganglioncellen) en kunnen beter communiceren.

BUITENSTE HAARCELVERSTERKER: COCHLEAIRE VERSTERKING

a)

Er zitten motoreiwitten in de membranen van de buitenste haarcellen

b) Als er K in de cel komt (en wanneer onze basilair membraan begint te trillen) komt er een depolarisatie.
De motoreiwitten gaan zorgen voor een compressie. Het basilair membraan wordt naar het tectoriaal
membraan getrokken. Dit zorgt voor een versterking. Er is een grote afbuiging. De inwendige haarcellen
gaan nog meer afbuigen.
Er is dus een mechanische verandering in de afstand tussen het tectoriaal membraan en een basilair membraan.
Deze hebben een effect op de afstand tussen cochleaire membranen.
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c)

Bij een normale respons zorgt de verkorting en verlenging van de haarcel voor een verhoging van de
buiging van het basilaire membraan.

d) Het uitstelsel in dicht bij de cochlea, dus lage frequentie. De furosemide zorgt ervoor dat de motorprot
niet meer gaat voorkomen, die leggen de functie plat. Er is minder antwoord, dus de trilling wordt
verkleind. Dit gebeurd als de cilia beschadigd zijn, er is dan minder geluidstransmissie.
CENTRALE AUDITIEVE BANEN
Het gehoorzenuw gaat naar een reeks structuren in de hersenstam (vrij
laag). In de hersenstam zijn er verschillende kernen.
In de kernen wordt er een synaps gemaakt in de cochlearis nucli zowel
dorsaal als ventraal, deze krijgen input van 1 oor. Hierna gaat de
stimulus verder naar de Oliva Superior.
De olivae superior krijgt input van de dorsale en ventrale cochlearis van
beide oren. Het heeft een onvolledige kruising aangezien er ook nog
een deel blijft zitten aan bijvoorbeeld de linkerkant. Met onvolledige
kruising wordt er bedoelt dat de input van het linkeroor aan de
linkerkant blijft zitten, maar dat het ook verder gaat naar het rechter
gedeelte van de medulla.
De olivae superior projecteert dan naar de inferior colliculus, die ook input krijgt van twee oren. Die gaan verder
naar het corpus geniculatum medialis in de thalamus. Het MGN projecteert verder naar de auditieve cortex.
De cochlea van linkeroor stuurt info naar linker en rechterhemisfeer. Dit krijgt een bilaterale input. Het verschilt
van andere systemen. Er is geen kruising
Er moet een snelle verwerking hebben. Veel vertragingen zorgt voor informatieverlies; De vertragingen komen
van de synapsen
ANTWOORDEIGENSCHAPPEN
Spirale ganglioncellen krijgen input van een smal gebied uit het basilair membraan
dat gevoelig is voor beperkte frequentie. Alle neuronen op verschillende niveaus
zijn afgestemd op de frequentie. Als je vermindert of verhoogt gaat het neuron
minder reageren. De frequentie waarvoor men het meeste antwoordt is het
karakteristieke frequentie.
Haarcellen gaan reageren voor een bepaalde frequentie omdat ze reageren voor
een bepaalde plaats op het basilair membraan.
In de superior olivae zijn er neuronen die binauraal reageren. Dus zowel op
linkeroor als rechteroor.
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CODEREN VAN GELUIDSSTERKTE
Als de geluidsgolf verhoogd gaat de sterkte van het neuron toenemen. Blauwe curve is antwoord op een laag
intens geluid en rood op een hoog intens geluid. De frequentie veranderd niet. Er is een verschuiving naar boven.
Het gevolg is dat meerdere neuronen gaan reageren.
De haarcellen gaan meer hyperpolariseren en depolariseren voor een hoger intens geluid. Het aantal actieve
neuronen correleert met luidheid.
CODEREN VAN DE FREQUENTIE OF TOONHOOGTE
Het basilair membraan gaat trillen op bepaalde plaats en waar is belangrijk. Er zijn 3 rijen.
Bij een hoogfrequent geluid, gaat de eerste plaats trillen, de
karakteristieke geluidsfrequentie is 16kHz. De rest gaat niet bewegen
aangezien het basilair membraan bij de rest niet gaat bewegen. De
karakteristieke geluidsfrequentie hangt af van de plaats op het basilair
membraan.
Dus: voor welke frequentie men gaat vuren is afhankelijk van de plaats op het basilair membraan.
Op de foto is er beneden een hoge frequentie, in het midden een middelmatige frequentie en boven en lage
frequentie. De naburige cellen verkiezen de naburige frequenties. Dit vormt de basis en de codering van de
frequentie van geluid.
TONOTOPY

Er is een mooie kaart van frequentie, dit is de tonotopische kaart. De frequentie wordt doorgegeven door de
gehoorzenuw. De cellen in de cochlea nucleus gaan ook een mooie kaart van frequentie vertonen. Tonotopische
kaarten zijn gelegen op het basilair membraan, het spiraalganglion en de cochleaire kern. In de cochleaire nucleus
nemen cellenbanden met vergelijkbare karakteristieke frequenties toe van anterieur naar posterieur. De
naburige neuronen hebben een gelijkaardige karakteristieke frequentie. Vanwege de ordelijke connecties blijft
tonotopische organisatie behouden (in mediaal geniculatum (thalamus) en auditieve cortex).
Elke haarcel op het basilair membraan geeft input aan de ganglia, elke ganglion is selectief voor een bepaalde
frequentie.
PHASE LOCKING

Bij lage frequentie is er een extra mechanisme. Sommige cellen gaan
phase locking vertonen. Ze gaan enkel een actiepotentialen vertonen
voor een bepaalde fase van een geluidsgolf. Als het actiepotentiaal
mooi gelinkt is gaat de frequentie overeenkomen met de geluidsgolf.
Telkens als de geluidsgolf een bepaalde fase heeft is er een
actiepotentiaal in de piek, dal of tussenin.
Sommige kunnen ook SOMS een fase vertonen, deze reageren om de
6 reacties. Neuronen kunnen héél hoge geluiden niet volgen.
Tweede foto: geen relatie meer tussen phase locking en de frequentie
bij hoge frequentie. De geluidsfrequentie is dus de frequentie van actiepotentialen (tot 4kHz).

79

Neurofysiologie
2018-2019

MECHANISME VAN GELUIDSLOKALISATIE
Bij geluidslokalisatie moet er een onderscheid gemaakt worden maken tussen het horizontaal vlak (voor, links
rechts, achter) en verticaal vlak (hoogte). Er bestaan drie mechanisme: twee over het horizontaal vlak en een
over het verticaal vlak. Over het verticaal vlak is er echter niet veel informatie omdat er weinig onderzoek naar
gedaan wordt.
LOKALISATIE IN HORIZONTAAL VLAK

Bij de lokalisatie in het horizontaal vlak bestaan er twee mechanisme namelijk
INTERAURAAL TIJDSVERSCHIL

Er is een tijdsverschil voordat het geluid beide oren bereikt. Wanneer een geluid van links
komt bereikt het eerst het linkeroor en dan het rechteroor. Ook omgekeerd. Het
tijdsverschil geeft info van welke kant het komt.

a) Geluidsgolf komt van rechterkant, dus komt eerst terecht in het rechteroor. Er zal een
grote vertraging van de interauraal zijn voordat het geluid zich naar het linkeroor
voortplant.
b) Als het geluid recht vooruitkomt, is er geen interaurale vertraging. Vertragingen voor
drie verschillende geluidsrichtingen worden getoond.
Antwoorden van een neuron in de superieure olivae die gevoelig is voor
interaurale tijdsvertraging. Dit neuron heeft een optimale vertraging van
ongeveer 1 msec. Als het tijdsverschil verhoogt is er minder reactie, als het
tijdsverschil verlaagt ook.
Afstemming op interauraal tijdsverschil (niet goed geweten bij zoogdieren, maar
wel bij uilen) model van axonale vertragingen

Axonale vertraging
Geluiden die van links komen activeren eerst links in de n. cochlearis en
iets later in de rechter n. cochlearis. Door de iets langere afstand van de
axonen zullen de actiepotentialen van de linker n. cochlearis op
hetzelfde moment op een bepaalde plaats in de rechter olivae superior
aankomen als die van de R n. cochlearis. In de rechter n. cochlearis is er
meer summatie waardoor het neuron in rechter olivae wordt meer
gestimuleerd.
Neuron 3 gaat reageren als er op hetzelfde moment beide
actiepotentialen aankomen. Links moet eerder vertrekken omdat het
een langere afstand moet afleggen dan de rechter kant.
Te maken met de lengte van de axonen.
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Neuron 1 gaat geactiveerd worden als het geluid van rechts komt (omdat het een langere afstand moet afleggen.
Doof zijn aan één oor, maakt het moeilijker om een horizontale lokalisatie te doen. Voor de hoogte gaan het wel
lukken.
Er zijn vertragingslijnen en neuronale gevoeligheden voor interaurale vertraging. Geluid van de linkerkant zorgt
voor activiteit in de linker cochleaire kern. Deze wordt verder gestuurd naar de olivae superior. Het geluid wordt
vertraagd naar het rechteroor en er is activiteit in de rechter cochleaire kern. De impulsen bereiken op hetzelfde
moment de olivae neuron. Dit zorgt voor een sommatie wat uiteindelijk leidt tot een actiepotentiaal. Dit werkt
bij hoge frequenties.
VERSCHILLEN IN GELUIDSINTENSITEIT

Het hoofd vormt een obstakel voor geluidsgolven. Bijvoorbeeld het geluid van rechts is
minder intens in het linkeroor dan in het rechteroor. Die geluidsschaduw van het hoofd is
enkel effectief voor hoge frequenties. De olivae superior neuronen zijn ook gevoelig voor
verschillen in neurale intensiteit.

De duplextheorie van geluidslokalisatie:
-

Interaurale tijdvertraging: 20-2000 Hz. Dit zijn de lage frequenties.

-

Interauraal intensiteitsverschil: 2000-20000 Hz. Dit zijn de hogere frequenties.

LOKALISATIE VAN GELUID IN VERTICAAL VLAK
De geluidslokalisatie is afhankelijk van de reflectie op de oorschelp. De
oorschelp gaat vervorming geven, de vervorming van het geluid varieert
waar het geluid zich bevindt in de auditieve dimensie.
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PRIMAIRE AUDITIEVE C ORTEX
De laterale sulcus maakt een onderscheidt tussen de
temporale cortex en het bovenste gedeelte. In de cortex
zitten er verschillende tonotopische kaarten.
Het MGN is te vinden in de primaire auditieve cortex in
de temporale lob. Er is een tonotopische map in A1. De
hoge frequenties worden waargenomen in de caudomediaal en de lage frequenties worden waargenomen
in rostro-lateraal.
Sommige neuronen zijn gevoelig voor geluidsintensiteit.
Er is een columnaire organisatie, dit betekent dat neuronen met dezelfde binaurale interacties loodrecht op de
frequentiebanden georiënteerd zijn. De frequentiebanden zijn parallel verwerkt. Neuronen vormen een
antwoord op kliks, ruisstoten en vocalisaties. Er is een eenzijdige laesie in de auditieve cortex, deze heeft bijna
normale auditieve functie. Dit in tegenstelling tot laesie in de strengencortex: volledige blindheid in een visueel
hemisfeer. Het groen gedeelte is de secundaire primitieve cortex, deze is gespecialiseerd in stemmen.
ER zijn neurale respons eigenschappen. De frequentie-afstemming in neuronen is vergelijkbaar met de
karakteristieke frequentie. De isofrequentiebanden lopen mediolateraal dwars op de A1-cortex.

EE wilt zeggen dat er een excitatie is van het linker en rechteroor.
EI is excitatie van bijvoorbeeld het rechteroor en inhibitie van het
linkeroor. Er is een afwisseling tussen excitatie en inhibitie.

AUDITIEVE STOORNISSEN
Een letsel betekent niet dat je doof bent. Volledige doofheid van corticale heb je een bilateraal letsel nodig. Dat
verschilt met visueel systeem (unilateraal) dus in de linker visueel cortex is er een letsel in rechter visueel
hemisfeer.
Cochleair implantaat is een elektronisch implantaat dat geluid omzet in elektrische pulsen die de gehoorzenuw
in de cochlea (of slakkenhuis) direct stimuleren. De gehoorfunctie van buiten-, midden- en binnenoor inclusief
de 16.000 trilhaartjes in de cochlea worden
voor
een
deel
overgenomen door (maximaal) 24 elektroden
van een cochleair implantaat. Met een CI
kunnen personen die geen of nog maar een
beperkt restgehoor bezitten in beperkte mate
(weer) klanken, geluiden en spraak
waarnemen. Werkt enkel als er nog AP
kunnen voorkomen in de neuronen. Het zwart
choepke zorgt voor trillingen.
Zenuwdoofheid is het verliezen haarcellen, of neuronen in de auditieve zenuwen. Dit is zeer frequent bij jongeren
en is onomkeerbaar.
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VESTIBULAIR SYSTEEM
Het vestibulair systeem staat in voor ons evenwicht. Het vestibulaire systeem is het zintuigencomplex dat
informatie verzamelt over beweging en balans. Het labyrint is de combinatie van twee zintuigen: het oor en het
evenwichtsorgaan, die onderling nauw verweven zijn maar een verschillende functie hebben. Het labyrint
bevindt zich aan beide zijden van het hoofd.
De Utriculus en Sacuulie zijn onderhevig aan zwaartekracht, dus waar u zich bevindt t.o.v. de zwaartekracht.
Problemen met vestibulair orgaan zorgt voor evenwichtsstoornissen.

THE OTOLITH ORGANS
Veranderingen in de hoek van het hoofd en de lineaire versnellingen, het hoofd bewegen van voor naar achter.
Er zijn haarcellen zoals in de auditief system. En daarop zit een
gelatineuze laagje en daarop zitten kristallen. Als je met je hoofd
draait gaat het kapsel vervormen omdat de kristallen, die
onderhevig zijn aan de zwaartekracht, gaan veranderen. Het
kapsel gaat veranderen en de haarcellen gaan afbuigen, dit zorgt
voor een depolarisatie. Zo wordt de positie van het hoofd
gemeten het hoofd. Dit kan in twee richtingen.
Maculaire haarcellen reageren op tilt. Wanneer de utricular
macula vlak is (de kop is recht), staan de trilharen van de
haarcellen ook recht. Wanneer het hoofd en de macula worden
gekanteld, trekt de zwaartekracht de otoconia (calciumcarbonaat kristallen), die de gelachtige dop vervormt, en
de trilharen buigen.
DE MUCULAIRE ORIËNTATIE
a)

De macula in de utricula is horizontaal.

b)

De macula in de saccule is verticaal.

De pijlen op elke macula geven weer hoe de vellen haarcellen
gepolariseerd zijn. Haarcellen in de buurt van een pijl worden
allemaal op dezelfde manier gepolariseerd; hun stereocilia zijn
allemaal gericht zodat ze in de richting van de pijl worden
gedepolariseerd.
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DE HALFRONDE KANAALS TRUCTUUR
Er zijn drie oriëntaties en in elk vlak gebeurt hetzelfde.
a)
De trilharen van haarcellen dringen door in de gelatineuze cupula,
die wordt gebaad in de endolymfe die de kanalen vult.
b)
Wanneer het kanaal naar links draait, blijft de endolymfe achter en
oefent kracht op de cupula uit door de cilia daarin te buigen.
Als we het hoofd vrij snel draaien (naar links), gaat het endolymph naar rechts
draaien en het kapsel gaat naar rechts bewegen

PUSH-PULL ACTIVATIE VAN HALFRONDE KANALEN
De push-pull activatie meet voornamelijk de verandering van rotatie. Op de grafiek is nul
geen rotatie.
Er is een sterke hyperpolarisatie van de vestibulaire zenuw als de snelheid toeneemt als de
rotatie blijft aanhouden zakt het antwoord terug in elkaar.
Hoofdrotatie veroorzaakt de excitatie van haarcellen in een horizontaal halfcirkelvormig
kanaal en de remming van haarcellen in de andere. De grafieken laten zien dat een langdurige
koprotatie leidt tot aanpassing van het vuren in vestibulaire axonen. Wanneer de rotatie
wordt gestopt, beginnen de vestibulaire axonen vanaf elke zijde opnieuw te schieten, maar
met tegengestelde patronen van excitatie en remming: Push-pull activatie van vestibulaire
axonen.
Meten onder verschillende hoeken meten want beide vestibulair systemen doen het
omgekeerde.
CENTRAL VESTIBULA R PATHWAY
Axonen van vestibulaire zenuw projecteren naar n. vestibularis
(hersenstam), deze ontvangt ook de input van visueel en
Somatosensorische systeem.
Deze gaat via van motorneuronen naar het ruggenmerg naar
de n. ventralis posterior om daarna door te gaan naar de
Somatosensorische en motorische cortex.
Er is een integratie van informatie van lichaamsbewegingen,
oogbewegingen en dergelijke.
VESTIBULO-OCULAIRE REFLEX
De vestibulo-oculaire reflex zorgt ervoor dat ogen zich kunnen focussen op bepaald punt ondanks de rotatie van
het hoofd. Het orgaan voelt rotaties van het hoofd, maar stuurt compenserende bewegingen van de ogen in
tegengestelde richting.
Er is een verbinding van halfcirkelvormige kanalen naar de vestibulaire nucleus en naar de craniale zenuwkernen.
Dit zorgt voor het exciteren van de extra oculaire spieren.
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OPMERKINGEN
Auditief systeem loopt gedeeltelijk parallel met het visueel systeem:
-

Tonotopie (auditief) of retinotopie (visueel) bewaard van sensorische cellen tot cortex
Convergentie van inputs van lagere niveaus  neuronen op hogere niveaus hebben meer complexe
reacties.
Visuele neuronen op een hoger niveau (corticale) binoculair
Hogere niveau auditieve neuronen (hersenstam) binauraal
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HOOFDSTUK 10: SOMATOSENSORIEEL SYSTEEM
SOMATOSENSORIEEL SYSTEEM
Door de somatische sensatie kan het lichaam zich voelen. Daarnaast kan het ook pijn, temperatuur en druk
voelen. Het is verantwoordelijk voor aanraking en daarbij de pijnreactie.
Het somatisch sensorisch systeem verschilt van de andere systemen. Hierbij zijn de receptoren ruim verspreid
en reageert het op vele soorten stimuli. Er zijn ten minste vier zintuigen in plaats van één.
TAST
Tast is een mechanisch systeem dat gevoelig is voor mechanische veranderingen ter hoogte van de huid. Er zijn
verschillende soorten types van huid en verschillende lagen. Zo heb je huid met haar en huid zonder haar. Het
dikste gedeelte is de dermis en het buitenste gedeelte is de epidermis.
De huid beschermt het lichaam van de buitenwereld. Daarnaast heeft het ook als functie om ons lichaamsvocht
binnen te houden, net zoals direct contact met de buitenwereld. Tot slot is de huid gevoelig voor
drukveranderingen in de huid.
De meeste somatosensorische receptoren zijn mechanoreceptoren.
MECHANORECEPTOREN
De mechanoreceptoren bestaat uit verschillende soorten.
BOVENAAN IN DE HUID
Er is een inkeping waar een haarfollikel aanwezig is.
Hierrond zit er een axon of zenuw. De
haarfollikelreceptoren gaan de bewegingen van de
haren detecteren. Bij dieren heeft dit een belangrijke rol
Daarnaast zijn er nog twee andere soorten van
receptoren. Het axon is ingekapseld, met andere
woorden er zit iets rond.
De lichaampjes van Merkel registreren de
drukverandering en vervorming. Deze zitten boven in de huid met zenuwuiteinden. De lichaampjes van Meissner
detecteren lichte aanraking bij onbehaarde huid.
DIEPRER IN DE HUID
Dieper in de huid zijn er nog andere receptoren te vinden zoals het lichaam van Pacini en de uiteinde van uiteinde
van Ruffini.
De lamellenlichaampjes van Vater-Pacini registreren snelle drukverandering en laagfrequente trillingen. Deze
komen onderhuids zoals voetzolen, geslachtsdelen, tepels en in het bindweefsel rond gewrichten en spieren
voor. Zijn betrokken bij tast en proprioceptie
In totaal zijn er vier receptoren, naar de haarfollikelreceptoren die instaan voor het waarnemen van gevoel.
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RECEPTIEVE VELDEN
De receptieve velden van tast kunnen groot en klein zijn.
a)

De cellen hebben een receptief veld zodat de cellen gaan antwoorden. Om te bepalen welke cellen gaan
antwoorden worden de actiepotentialen gemeten met een stimulator. Hierbij kan je verschillende
plaatsen van de huid stimuleren.

b) Sommige receptoren hebben zeer kleine receptieve velden zoals de lichaampjes van Meissner. Elk stukje
komt overeen met een stukje receptor van een neuron. Er zijn ook cellen grote receptieve velden zoals
de lichaampjes van Pacini. Hierbij kan er een groot gedeelte van de huid gestimuleerd worden.

RECEPTIVE FIELD SIZE AND ADAPTATION RATE
De verschillende receptoren die een tastzin heeft,
hebben een bepaald receptieve veldgrote en een
adaptatiesnelheid. Er wordt gekeken naar de
langdurige stimulatie en hoe lang een cel gaat
blijven vuren of reageren.

Het lichaam van Meissner en Pacini adapteren zeer snel. Als je drukt op een van deze plaatsen, gaan de cellen
direct vuren. Als de druk vermindert reageren ze terug. In de tussentijd reageren ze weinig. Bij constante
stimulatie gaan ze minder vuren totdat er terug en verandering komt.
Andere cellen adapteren redelijk traag zoals de lichaampjes van Merkel en de uiteindes van Ruffini’. Als je de
druk vergroot blijven vuren zolang de druk aanhoudt.
De cellen die zich bovenaan bevinden hebben kleine receptieve velden en de cellen die dieper in de huid liggen
hebben grotere receptieve velden. Dit heeft ook te maken waarom de cellen snel of traag reageren.
ADAPTATIEMECHANISME = PRERECEPTORMECHANISME
Als de lichaampjes van Pacini onder druk komen te staan,
gaat het lichaam direct een antwoord of reactie geven. Als
mijn blijft duwen is het antwoord weg totdat men de druk
gaat weghalen. De cellen voelen dit direct, wat terug een
reactie geeft.
Dit is te wijten aan het kapsel rond de axonen. Die zijn
verantwoordelijk voor de snelle adaptatie. De druk wordt
opgevangen met als gevolg dat de axon niet verder
gestimuleerd gaat worden.

87

Neurofysiologie
2018-2019

Wanneer er een druk komt op bijvoorbeeld de lichaampjes
van Merkel, gaat er een iets tragere adaptatie komen. De
cellen gaan een antwoord geven en blijven antwoord geven
totdat de druk is verdwenen.
Bij dit axon is de adaptatie sterk verminderd.

MECHANOSENSITIEVE IONKANALEN
De uiteindes van de mechanoreceptoren zijn vrij. Dit betekent dat ze niet gemyeliniseerd zijn. De
mechanosensitieve ionkanalen zetten mechanische kracht in om een verandering van de ionische stroom te
bekomen. De mechanische stimuli kunnen daarnaast ook de release van de second messengers activeren.
Specifieke soorten kanalen in de meeste somatische sensorische receptoren zijn nog steeds niet geïdentificeerd.
TWEE-PUNTSDISCRIMINATIE
Twee-puntsdiscriminatie (2PD) is de mogelijkheid om een onderscheid te kunnen maken dat twee nabijgelegen
voorwerpen die drukken op de huid, ook twee verschillende punten zijn, niet één punt. Het gaat dus over de
sensatie van tast op het lichaam.
Een belangrijke factor die hierin meespeelt is de resolutie.
In het begin kan je een onderscheid maken tussen twee punten, maar hoe dichter die punten komen, moe
moeilijker het wordt om beide punten te kunnen onderscheiden.
De beentjes van de passer kunnen zeer dicht tegen elkaar komen, deze kan je
voornamelijk vinden in de handen (namelijk vinger) dus hier zit een zeer goede
tastsensatie. Ook ter hoogte van de mond is er een goede tastsensatie, deze is
spatiaal nauwkeurige. De voeten zijn minder goed t.o.v. de hand. Bij de voorarm
moet de punten ver van elkaar staan om de twee punten te kunnen
onderscheiden. Er zitten dus enorm grote verschillen in de tastsensatie bij de
ledematen.
De verschillen correleren met de intensiteit en de grote van het receptief veld.
De grote van het receptief veld, is het moeilijker om een groot onderscheid te maken tussen twee velden dan bij
een klein receptief veld. De cel in een groot receptief veld kan geen twee verschillende puntjes onderscheiden
terwijl een kleine receptiefs veld dit wel kan omdat beide drukpunten zich begeven in een ander veld.
SEGMENTALE ORGANISAT IE VAN HET RUGGENMER G
Verschillende delen van de huid worden bezenuwd door axonen en die
sturen hun info naar het ruggenmerg. Dit is vrij georganiseerd door de
spinale zenuwen. De info komt binnen tussen de wervels. Elke zenuw gaat
een regio van de huid innerveren.
Het motorisch system gaat via dezelfde zenuwbanen. Als je een letsel hebt
dan geeft dat uitstralingen naar een bepaalde plaats in het lichaam. In de
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onderrug kan het uitstralen naar het been. Zoals bijvoorbeeld bij mijn papa. Hij had een hernia waarbij hij
uitstralingen had naar zijn been. Uiteindelijk werd papa zijn voet wat gevoelloos.
TRAJECTORY OF TOUCH-SENSITIVE AB AXONS IN SPINAL CORD
De axonen komen bovenaan binnen. Er is een vertakking naar de
dorsale hoorn waar er een synaps wordt gemaakt. Diezelfde
zenuw vertakt naar een andere zenuw. Hier wordt er geen synaps
gemaakt. Er is een rechtstreekse verbinding naar de hersenen.
Het gaatje is gevuld met cerebrospinaal vocht. In het grijs gedeelte
bevinden zich cellichamen.
DORSAL COLUMN–MEDIAL LEMNISCAL PATHWAY

De receptor in de huid stuurt een signaal via de medulla.
Hier wordt de eerste synaps gemaakt. De neuronen gaan
kruisen, waar door de linkse input naar rechts gaat of de
rechtse input naar links gaat. Dit gaat wordt dan
geprojecteerd naar de thalamus. De medulla licht vlak
boven het ruggenmerg.
Er is een rechtstreekse projectie via het dorsale kolom.
Deze projectie komt aan in de medulla. Daar heb je de
eerste synaps van de rechtstreekse baan. De axonen
kruisen in de medulla meniscus en gaan dan door naar de
thalamus. Van de thalamus gaat de projectie verder naar
de cortex. Doordat er een kruising is, heeft dit invloed op
waar het letsel voor een uitval zal zorgen. Als je en letsel
hebt t.h.v. het ruggenmerg aan de linkerkant, ga je links en
uitval hebben. Want de impuls kruist pas in medulla. Als je een bloeding hebt rechts, komt er een uitval aan de
linkerkant van het lichaam. De zenuwen zijn zéér lang. Die maken geen enkele synaps tot in de medulla.
Deze route geld voor alle mechanische receptoren behalve voor de aangezichtsreceptoren.
TRIGEMINAL TOUCH PATHWAY

De informatie komt van het aangezicht. De informatie
gaat rechtstreeks t.h.v. de hersenstam naar binnen via
de craniale zenuw gaat die naar de trigiminale
nucleus, die maakt hier een kruising – thalamus –
cortex. Het ruggenmerg is hier niet van toepassing.
Na de eerste synaps komt er een kruising, maar bij de
vorige moet er eerst een lange afstand moeten
worden afgelegd, hier komt het rechtstreeks binnen
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IS DE TRANSFER NAAR DE CORTEX VIA DE VERSCHILLENDE TUSSENSTATIONS EEN EENVOUDIG
DOORSTUREN (RELAY) VAN INFORMATIE ZONDER DAT ER TRANSFORMATIES OPTREDEN?
Nee, dit is niet zo. Zowel ter hoogte van de dorsale kolom nuclei als de thalamus vindt er een aanzienlijke
transformatie van informatie plaats. In het algemeen wordt bij elke synaps de informatie veranderd.
(1) t.h.v. 2de orde neuronen: voor het eerst een inhibitorische randzone (inhibitory surround) rond een
centrum van excitatie tgv laterale inhibitie. Receptief veld en daarrond een inhibitorische randzone. Dit
komt door laterale inhibitie.
(2) Feedback van cortex kan activiteit in DCN en vp-nucleus moduleren. De cortex projecteert naar de DCN
en VP om daar activiteit te doen moduleren.
LATERALE INHIBITIE

1) A’-B’-… zijn neuronen. Alle connecties zijn excidatorisch. Het is gewoon doorgeven van informatie. Als
A wordt gestimuleerd kom er 5 actiepotentialen in A en deze worden doorgegeven aan A’. Als er extra
gestimuleerd wordt zijn er 10 actiepotentialen. De output en de input zijn identiek dezelfde.
2) Bij laterale inhibitie gaan naburige neuronen elkaar onderdrukken. Dit gebeurt via het inhibitorisch
neuron. Neuron A gaat B’ onderdrukken en B gaat naburig neuron A’ onderdrukken.
Als we kijken naar neuron D en d”. D krijgt een input van neuron d. Als we 10 geven gaat d’ 40
binnenkrijgen maar de buren worden ook gestimuleerd. Dus van c en e is er min 5. Dus D’ wordt 30 keer
gestimuleerd. De 40 komt van excitatie en de – 5 komt van inhibitie v de buren.
Als we kijken naar E’: 2 keer min 10 o.w.v inhibitie. Maar E houdt niets meer over. Onze signaalruis is te
groot.
G’: die krijgt excitatie van G en krijgt inhibitie van f en H. H wordt niet sterk gestimuleerd dus inhibitie 15. Er blijft dus nog 5 over (20-10-5). Het is minder dan zijn buren.
Als eindresultaat heb je een verschil in output en input. Tussen twee punten is er een sterke inhibitie. Er is een
versterking van het signaalruis door de inhibitie. Dus de cel wordt gestimuleerd maar worden geïnhibeerd door
de naburige cellen waardoor de input veranderd en er een andere output komt.
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SOMATORISCHE SENSORI SCHE AREAS VAN DE CO RTEX
S1 is gelegen in de post centrale gyrus. Dit ligt achter de centrale sulcus. Deze krijgt
rechtstreeks informatie van de thalamus.
Andere aangrenzende gebieden zijn de postcentrale gyrus, hierin bevinden zich de
gebieden 3a, 1 en 2. In de posterieure pariëtale cortex bevinden zich de gebieden
5 en 7.

KOLOMMEN IN S1
De kolommen zijn gevoelig voor een bepaald deel van het lichaam. De kolommen
voor de vingers krijgen nog eens afwisselend input van de langzaam en de snelle
adaptieve neuronen.

CORTICAL SOMATOTOPY—HOMUNCULUS
Onder motorische homunculus wordt de projectie van het lichaamsschema op de primaire motorische schors
verstaan.
De motorische homunculus wordt uitgebeeld als een mannetje met grote handen, vingers, voeten en lippen dat
ondersteboven tegen de motorische schors ligt gevlijd. De omvang van de ledematen van het mannetje beeldt
de grootte van het corresponderende gebied in de motorische schors uit. De hand is vrij groot tov de onderste
ledenmaten. Aangrenzend aan de duim ligt het aangezicht.
Somatotopie is het aangeven welke gebieden van de motorische schors met bewegingen van welke ledematen
of gezichtspieren correspondeerden. We hebben een kaart van de helft van het hele lichaam in elke hemisfeer.
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Linkergedeelte van het lichaam wordt geprojecteerd in de rechter hemisfeer, rechtergedeelte wordt
geprojecteerd in de linker hemisfeer.
Er is een overrepresentatie van bepaalde delen van het lichaam zoals de streek rond de lippen. Er zijn veel mee
receptoren op de vingers, mond tong en lippen… en de belangrijkheid van het lichaamsdeel. De proporties komen
niet overeen met het lichaam.
Elk lichaamsdeel ga je vergroten/verkleinen naargelang het gebruik van de cortex.

MEERDERE SOMATOTOPISCHE KAARTEN
Er is een uitvergroting van de hand. De representatie van 1 is gelijk aan
drie, met het enigste verschil dat deze gespiegeld is.

PLASTICITEIT VAN DE SOMATOTOPISCHE KAARTEN
De kaarten zijn plastisch, die liggen niet vast. Ze kunnen van vorm en organisatie veranderen.
Hoe groot een gebied is of representatieve wordt bepaald hoe intens het lichaamsdeel
gestimuleerd wordt.
Links is er een voorstelling van de hand (1 is duim) en rechts is representatieve in de
cortex
Vinger 3 is geamputeerd en na een maand heeft men de kaart terug bepaald. Moest die
kaart statisch zijn zou je t.h.v vinger drie een stil gebied vinden. De cel gaat dan niet
meer reageren. De cellen reageren wel want de receptoren bij de naburige vingers
liggen. Met andere woorden de cellen krijgen input van de naburige vingers.
Extra invloed door op met twee vingers aan een schijfje te draaien (= extra stimulatie)
dus er is een vergroting voor de receptieve velden voor vinger 3 en 4.
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PIJN
Pijn is een subjectief gevoel, nociceptie is dus niet hetzelfde als pijn. Pijn is het gevoel van pijnlijke, kloppende
gevoelens. Nociceptie is een sensorisch proces dat signalen geeft die pijn veroorzaken.
Men kan ook pijn voelen zonder dat er een stimulatie is van de receptoren of geen pijn hebben als de
nociceptoren zijn gestimuleerd zoals bijvoorbeeld bij fantoompijn bij een amputatie. Nociceptoren zijn nodig als
bescherming want het onvermogen om pijn te voelen kan leiden tot uitgebreide letsels van huid en
beendergestel die rechtstreeks kunnen resulteren in de dood.
Pijn en nociceptie kan je vergelijken met het onderscheidt tussen smaak en flavor.
NOCICEPTION AND TRAN SDUCTION OF PAINFUL STIMULI
Er zijn verschillende types van nociceptoren. De meeste zijn polymodaal. De meeste reageren op verschillende
soorten zoals temperatuur, chemisch, mechanisch.
Er is een transductie tussen het beschadigd weefsel en de zenuwactiviteit.
SPINAL CONNECTIONS O F NOCICEPTIVE AXONS
De input komt binnen via de dorsale wortel en gaat dan
naar de dorsale hoorn zoals bij tast. Maar in tegenstelling
tot tast, wordt er hier al een synaps gemaakt. Het axon
gaat direct kruisen en naar de thalamus.

In de medulla wordt er geen synaps meer gemaakt. Het
gaat dus van het ruggenmerg rechtstreeks naar de
thalamus.
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In deze foto wordt er een vergelijking gemaakt tussen de banen voor
tast en de banen voor pijn.
Als er een letsel is op het ruggenmerg, ga je links nog steeds tast
hebben,

PIJNREGULATIE
AFFERENTE REGULATIE
De C-vezel is de drager van de pijnsensatie. Die maakt een synaps met ons neuron secundair dorsale neuron. Dat
gaat dan naar de CSZ. Pijnsensatie gaat voor de vertakking zorgen dat
het interneuron (zwarte bolletje) geen inhibitie gaat geven dus er komt
een maximale input van pijn.
Als we tast en pijn tegelijkertijd hebben gaat het neuron exciteren en
de tweede pijnneuron inhiberen. Dit komt voor als er een beschadiging
is van de huid en we rond die wonden gaan krabben.

DESCENDING REGULATION
Stress of hevige emoties kunnen pijn reduceren. Denk maar
aan gevechtssituaties of aan een ongeluk. Hierbij zijn
verschillende structuren van de hersenen bij betrokken.
De PAG of de periaquaductale grijs is een elektrische
stimulatie. Deze is sterk analgetisch. PAG krijgt input van
kernen betrokken bij emoties (e.g. amygdala, orbitofrontaal).
PAG-neuronen projecteren onder andere naar de medulla naar
de nucleus Raphe. Daarna projecteren ze naar de dorsale
hoorn, laten daar serotonine vrij. Hierdoor komt er een
suppressie van de activiteit van de nociceptie neuronen.
PAG wordt actief wanneer er een sterk emotionele situatie zich voordoet zoals tijdens een trauma (auto-ongeval)
of oorlog. De mensen worden emotioneel terwijl er ernstige schade aan het lichaam kan zijn.
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TEMPERATUUR
Er bevinden zich receptoren in de huid en op andere plaatsen
van het lichaam. Elke soort heeft een bepaalde gevoeligheid
voor een temperatuur.
Er zijn 2 koude receptoren de TRPM8. Deze wordt
gestimuleerd door chemische stoffen en de temperatuur.
Er zijn 4 warmte receptoren, de TRPV1. Een hete peper geeft
een warm gevoel, hierbij komt er een stimulatie van de
warmtereceptor.

ADAPTATIES VAN DE THERMORECEPTOREN
Koude receptor gaan bij 38-32 graden sterk reageren. Als de temperatuur continu blijft gaat hij minder reageren.
Warme receptor gaan bij 32-38 graden gaat hij sterk reageren, als de temperatuur continu blijft gaat hij minder
reageren. We reageren op verandering van de temperatuur. Bij het afkoelen ga je het kouder en kouder krijgen.

DE BANEN VAN DE TEMPERATUUR
De banen van temperatuur zijn identiek aan het pijn-pad. Het verloopt via de spino-thalamische baan. Er komt
een kruising ter hoogte van het ruggenmerg.
De koude receptoren zijn gekoppeld aan Ad- en C-vezels en de hete receptoren zijn gekoppeld aan C-vezels.
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HOOFDSTUK 11: HET MOTORISCH SYSTEEM: SPINALE MECHANISME
MOTORISCH SYSTEEM
Het motorisch systeem is het aansturen van onze gedragingen. Er wordt gereageerd op de stimuli van de
zintuigen. Het motorisch systeem bestaat uit spieren en neuronen die de spieren doen samentrekken en doen
de controle van de spieren. Het motorisch systeem zorgt ervoor dat we gecoördineerde bewegingen kunnen
maken.
Er zijn twee niveaus van motorische controle namelijk het ruggenmerg en de hersenen.
De motorische controle gebeurt spinaal, dus door het ruggenmerg. Het ruggenmerg zorgt voor gecoördineerde
bewegingen, bijvoorbeeld een kip zonder kop kan nog eventjes blijven rondlopen. Dit komt door het motorisch
programma voor spiercontractie in het ruggenmerg.
De motorische controle gebeurt ook door de hersenen. De motorische programma’s worden aangestuurd en de
hersenen controleren ook de motorische programma’s in het ruggenmerg.
SPIEREN
SOORTEN SPIEREN
Het lichaam heeft twee soorten spieren namelijk de gladde en de
dwarsgestreepte spieren. De gladde spieren zijn te vinden in de organen
zoals slokdarm, maag, arteries, … Deze worden aangestuurd door het
autonoom zenuwstelsel. De dwarsgestreepte spieren doen de ledematen
bewegen. Deze worden aangestuurd door het willekeurig zenuwstelsel.
De spieren bestaan uit spiervezels. Deze worden bezenuwd en krijgen input
van de axonen waarvan de cellichamen gelegen zijn in het ruggenmerg.
SPIERCONTRATIE OVER GEWRICHT
Het samentrekken van spieren is altijd gebaseerd op contractie. Er kunnen
twee dingen gebeuren bij een contractie. De spieren kunnen samentrekken
waardoor de arm naar boven gaat. Dit fenomeen heet flexor. Daarnaast
kunnen de spieren ook uitrekken, waardoor de arm naar beneden gaat. Dit
fenomeen heet extensor.
De spieren trekken altijd samen, ze gaan niet duwen.

SPIER-INNERVATIE DOOR LAGERE MOTORNEURON EN
Spieren worden aangestuurd door axonen. De cellichamen van de axonen zijn
gelegen in het ruggenmerg. De motorneuronen liggen laag in het ruggenmerg,
namelijk inde grijze stof van de ventrale hoor. De ventrale hoorn is motorisch en
is onderaan gelegen.
Buiten het ruggenmerg komen axonen samen met de sensoriële vezels die
aankomen in de dorsale hoor. Deze vormen samen de spinale zenuw.
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ALPHA MOTOR NEURONEN
Alfa bewegingszenuwcellen zijn de grootste bewegingszenuwcellen. Zij ontspringen op
de voorhoorn van het ruggenmerg en eindigen in het spierweefsel. Ze zorgen ervoor dat
spieren samentrekken en dus dat ledematen kunnen bewegen.
Een verzameling van alle neuronen die een bepaalde spier bezenuwen wordt de motor
neuron pool genoemd.
CONTROL OF CONTRACTION BY ALPHA MOTOR NEURONS

Er is een temporele summatie van contracties. Temporele
summatie betekent dat een serie kort op elkaar volgende prikkels vanuit dezelfde
zenuwcel elkaar versterkt. Als een zenuw een prikkel heeft doorgegeven, is deze
gedurende een zeer korte tijd nog extra gevoelig voor prikkels. Dit betekent dat
een kort daaropvolgende prikkel niet eens de drempelwaarde hoeft te bereiken
om toch door te worden gegeven aan de volgende zenuwcel. Bij temporele
summatie wordt een steeds grotere hoeveelheid neurotransmitter afgegeven
door de presynaptische zenuwcel en ontstaat er in de postsynaptische zenuwcel
een grotere actiepotentiaal.

EXCITATION–CONTRACTION COUPLING

Er is een actief alfaneuron. Deze zet een neurotransmitter vrij, namelijk acetylcholine ter hoogte van de spier.
Die gaat zich binden aan een receptor en zorgt voor een synaptische transmissie. Dit gaat een actiepotentiaal
teweegbrengen in de spiervezels. In de spieren wordt er calcium vrijgezet via een vrij complex proces. De
spiervezels gaan samentrekken waardoor calcium terug wordt opgenomen. Hierdoor gaat de spier relaxeren
waardoor de contractie wordt stopgezet.
INPUT NAAR ALFA MOTOR NEURONEN

De alfamotorneuronen krijgen input van verschillende delen. Zo krijgt het
input van de interneuronen en de spinale interneuronen van het ruggenmerg.
Ook krijgt het sensoriële input van de spierpoeltjes. Tot slot krijgen de
alfamotorneuronen informatie van de motorneuronen in de hersenen.

SPINALE CONTROLE VAN DE MOTOR UNITS – PROPRIOCEPTORS
Proprioceptie of positiezin (ook wel kinesthesie genoemd) is het vermogen van een organisme om de positie
van het eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen. In de
spiervezels zitten er kapsels met daarin kleinere spiervezels. Rond
de spiervezels zit een axon gewikkeld. Dit wordt het centrieel axon
genoemd. Het fibreus kapsel met daarin spiervezels met daarrond
een zenuw wordt een spierspoel genoemd.
Spierspoelen meet de lengte van de spier, daarom worden ze ook
rekreceptoren genoemd.
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DE MONOSYNAPTISCHE MYOTATISCHE REFLEX
DE MONOSYNAPTISCHE MYOTATISCHE REFLEX

Een 1A-axon meet de lengte van de spier met behulp van de
mechanoreceptoren. Een 1A-axon gaat naar het ruggenmerg
en maakt een synaps met het alfamotorneuron die dezelfde
spier bezenuwd.
Wanneer de spieren uitrekken wordt 1 A-axon geactiveerd
en geeft die excidatorische input aan de alfamotorneuronen.
Daardoor gaat de spier contraheren of korter worden. De
spier gaat dus iets korter worden. Dit is de monosynaptische
myotatische reflex.

Op de y-as:
Er worden gewichten aan de spier gehangen. Hierdoor neemt de lengte van de spier toe omwille van de
gewichten. Er komt een ontlading bij de 1A-axonen waardoor er veel actiepotentialen zijn. De
alfamotorneuronen gaat erover zorgen dat er een contractie komt van de spieren waardoor de spier korter
wordt. Deze trekt samen onder invloed van de activiteit van de alfamotorneuronen. Dit is een gesloten kring.
DE MYOTATISCHE REFLEX

Deze reflex wordt zeer vaak gebruikt. Er wordt met een hamer op de knie geklopt.
Hierdoor is er een stimulatie van de spierspoel, de spier wordt uitgerokken omdat erop
geklopt wordt.
Een 1A-axon reageert, deze maakt een synaps met de alfamotorneuronen. Hierdoor
gaat de spier terug contraheren. Je kan deze reactie niet onderdrukken.
In dit mechanisme komen de hersenen niet tussenin.

DE GAMMAMOTORNEURONEN
De gammamotorneuronen bezenuwen de vezels van de spierspoel. De
uiteinden van deze vezels krijgen input van het gammamotorneuron. Als dit
neuron actief is, dan gaat de spierspoel onder spanning komen te staan.
Er zijn twee soorten spiervezels namelijk de extrafusale en de intrafusale. De
extrafusale spiervezels bevindt zich buiten de spier. Deze wordt aangestuurd
door de alfamotorneuronen. De spiervezels die zich in de spierspoel bevinden
zijn de intrafusale spiervezels. Deze worden geënerveerd door de
gammaneuronen.
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DE GAMMA LOOP

Een alfamotorneuron stuurt een contractie aan. Het gevolg is dat de spier verkort. Als de spier heel veel verkort,
worden de spierspoeltjes slap en gaan deze “of air”. Ze kunnen dan geen informatie meer doorgeven aan de
hersenen over de lengte van de spier. Zover komt het echter niet, omdat de gamma motor neuronen ook
geactiveerd worden. Gamma’s zorgen voor een contractie van het binnenste spierweefsel rondom het
spierspoeltje, zodat de spierspoeltjes nog steeds informatie krijgen.
GOLGI PEESORGAAN
Het golgi peesorgaan bevindt zich tussen spier en het bot in de pees. Het
peesorgaan zit gekapseld met vezels van de pees en is omringd door axonen. Er
zit 1B-axonen in het collageen van de pees. Het golgi peesorgaan meet de
spierspanning ten opzichte van de spierlengte die gemeten wordt door de
spierspoel.

De golgi pees orgaan schiet in actie als de spier gaat contraheren want dan neemt de spanning toe. De
mechanoreceptoren pikken het op en het 1B-axon gaat ontladen en geeft input aan inhibitorische interneuronen.
De interneuronen maken een synaps met de alfaneuronen dat dezelfde spier bezenuwd waardoor de
spierspanning afneemt. Er is geen rechtstreekse binding omdat er anders alleen maar spanning zou toenemen,
er is daarom een tussenkomst van de interneuronen.
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SPINALE INTERNEURONE N
De spinale interneuronen zijn de hoofdbron van alfamotorneuronen. Spinale interneuronen kunnen
excidatorisch of inhibitorisch zijn. Ze kunnen oftewel afremmend of stimulerend werken.
De input van spinale interneuronen komen van het golgi peesorgaan, de spierspoelen, de sensoriële axonen, …
Er zijn afdalende banen vanuit de hersenen, dus er komt ook input vanuit de hersenen. Daarnaast zijn er
collateralen. Een axon kan splitsen waardoor er een deel naar de spier gaat en een deel naar een interneuronen.
Tot slot krijgen de interneuronen informatie van andere interneuronen.
INHIBITORISCHE INPUT
Er komt een stimulatie van de spierspoel waardoor het 1A-axon gaat reageren. De alfamotorneuronen zorgen
ervoor dat er een contractie komt in de spier. Het 1A-axon vertakt en maakt contact met het inhibitorisch
interneuron. De interneuronen gaan het alfamotorneuron inhiberen dat de antagonistische spier gaat
bezenuwen.
Dus agonist gaat een contractie maken en de antagonist
gaat het doen relaxeren. De spier krijgt dus het
omgekeerde signaal door de inhibitorische input. Dit
fenomeen wordt de reciprocatische inhibitie genoemd.
Een contractie van een spier die samengaat met de
relaxatie van de antagonistische spier is de
monosynaptische reflex.
CIRCUITRY OF THE FLEXOR WITHDRAWAL REFLEX
Een person trapt op een punaise waardoor er een activatie komt van de nociceptief axon. Het pijn-axon gaat
naar het ruggenmerg en maakt een synaps en gaat naar de andere kant. Er zijn
ook vertakkingen die contact maken met de excidatorische interneuronen die
naar alfa-motorneuronen gaan. De alfamotorneuronen gaan de spier doen
samentrekken waardoor het been naar boven getrokken wordt. Dit is een pure
reflex, er is geen tussenkomst van de hersenen.
De exteroceptieve reflex vertrekt van buiten de spier, niet van de spierspoel.
Daarnaast is het een polysynaptische reflex. Hierbij komen er meerdere synapsen
tussen zoals de pijnsynaps – interneuron en interneuron – alfamotorneuronen.
CROSSED-EXTENSOR REFLEX
De extensorspieren worden geactiveerd in de linkervoet en
de flexorspieren worden geactiveerd in de rechtervoet
waar de pijnprikkel aanwezig is. Dit zorgt ervoor dat je niet
omvalt, het zorgt ervoor dat het evenwicht bewaart kan
worden.
De pijn arriveert in het axon. Daar wordt er een synaps
gemaakt
via
excidatorische
interneuron
met
alfamotorneuron dat de flexie gaat activeren waardoor het
ene been omhoog gaat. Een andere vertakking gaat naar
inhibitorisch interneuron zodat het alfamotorneuron de activiteit gaat verminderen dat projecteert naar de
extensor. Dit is het principe van flexie en extensie.
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Er is een derde vertakking naar de interneuronen dat naar de andere kant van het ruggenmerg gaat. Er is een
exciterend interneuron voor de extensor en een inhiberend interneuron voor de flexie. Dit is een het omgekeerde
mechanisme voor het ander bren.
Als dit circuit wordt aangestuurd door de centrale hersenen krijgen we een stapbeweging. Er gebeurt dus
coördinatie ter hoogte van het ruggenmerg.
SPINAL CONTROLE VAN MOTOR UNITS
Er zijn centrale patroongeneratoren in het ruggenmerg die simpele, gecoördineerde, ritmische patronen kunnen
coördineren.
Bijvoorbeeld wandelen. Er zijn programma’s voor de wervelkolom om te lopen. De schakelingen om te wandelen
bevinden zich in het ruggenmerg. Er vindt ook een ritmische activiteit plaats in de spinale interneuronen. De
coördinatie van wandelen is afhankelijk van meerdere mechanismen.
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HOOFDSTUK 12: HET MOTORISCH SYSTEEM: CENTRALE MECHANISME
AFLOPENDE BAAN VAN H ET RUGGENMERG
De axonen uit de hersenen dalen langs twee belangrijke
wegen namelijk de laterale baan en de ventromediale baan.
De verdeling is op basis van waar ze in de witte stof lopen in
het ruggenmerg.
De laterale baan bestaat uit de corticospinale en de
rubrospinale baan. Dit zijn in het blauw aangegeven op de
tekening.
De ventromediale baan bestaat uit vier soorten banen. Deze
worden aangegeven in het paar. Onder de ventromediale baan behoren de: tectospinale baan, de vestibulairespinale baan, de potine reticulospinale baan en de medullaire reticulospinale baan.
DE LATERALE BANEN
De laterale banen vertrekken vanuit de cortex.
a)
De belangrijkste baan die vertrekt vanuit de
primaire cortex is de corticospinale baan. Axonen gaan
door de hersenstam en ter hoogte van de medulla is er
een kruising naar de andere kant. De axonen gaan naar
de alfamotorneuronen of de interneuronen dat ze willen
bezenuwen. De cellen die zich bevinden in de motorische
cortex zijn grote cellen die eruitzien als piramiden. Deze
baan is een rechtstreekse baan, er komt niet tussen.
Het kruisen is belangrijk in de pathologie. Als er een
bloeding is in de rechterhemisfeer zorgt dit voor een
verlamming aan de linkerkant van het lichaam.
b) Daarnaast bestaat de laterale baan ook uit de
rubrospinale baan. Deze vertrekt vanuit de hersenstam.
Het maakt een kruising in de medulla en maakt in het
ruggenmerg contact met de neuronen. Als er een letsel is in de corticospinale baan werkt de
rubrospinale baan nog steeds. Via deze baan kan de persoon die een uitval heeft gehad terug leren om
te reageren. De rubrospinale baan neemt gedeeltelijk de taak over van de corticospinale baan.
DE EFFECTEN VAN EXPERIMENTELE CORTICOSPINALE LAESIES

Laesie is een beschadiging van het weefsel in een organisme.
Een laesie kan een probleem veroorzaken in de beweging van de armen en handen. Dit kan door een ontsteking,
een bloeding of een tumor. Als de rubrospinale baan nog intact is, is er een herstel mogelijk. De plasticiteit heeft
ook een invloed op het herstel. Als er een rubrospinaal letsel is, dan is een herstel niet mogelijk.
Bij een beroerte is er een bloeding in één van de hemisferen. Als dit gebeurt ter hoogte van de motorische
cortex of de corticospinale baan, dan is er een contralaterale verlamming. Een herstel is wel mogelijk.
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DE VENTROMEDIALE BANEN
Ventromediale banen zijn subcorticale banen omdat ze vertrekken vanuit subcorticale kernen. Deze zorgen voor
evenwicht en houding. De ventromediale banen bestaan uit de vestibulospinale baan, de tectospinale baan, de
pontine en medullaire reticulospinale baan.
a) De vestibulospinale baan vertrekt in de vestibulaire
nucleus en gaat zo naar het ruggenmerg. Deze baan
staat in voor het bewaren van het evenwicht. Het stuurt
de spieren aan zodat de mens niet omvalt.
b) De tectospinale baan vertrekt vanuit de superior
colliculus. Deze baan zorgt voor een oriëntatierespons.
Als we iets horen, draaien we ons ernaartoe. Daarnaast
staat het ook in voor reflexen. Er wordt een projectie
gemaakt naar de hersenstam, waar deze gaat kruisen
en vervolgens naar de contralaterale kant gaan.

De andere twee banen vertrekken vanuit de formation
reticularis. De pontiene reticular formation bevindt
zich in de pons. Deze zorgt voor het verhogen van de
reflexen om ons weerbaar te houden ten opzichte van
de zwaartekracht. Het waarborgt onze houding.
Medullary reticular formation bevindt zich in de
medulla. Deze maakt de antizwaartekrachtspieren vrij
van reflexbeheersing. De medullary reticular
formation doet dus het omgekeerde van de pontiene
reticular formation.
Beide banen staan in voor het evenwicht zodat de
houding optimaal is. Er is dus een push-en pull reactie.
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SAMENVATTING VAN DE AFLOPENDE BANEN
De cerebrale cortex projecteert met de motorische cortex
rechtstreeks naar de spinale baan. De projectie verloopt via
de corticospinale baan naar de alfamotorneuronen en de
interneuronen.
De subcorticale cortex staat onder de controle van de
cortex.

HET PLANNEN VAN BEWEGING DOOR DE CEREBRALE CORTEX
De motorcortex zit in de vierde en zesde area van de frontale
kwab.
Een actie moet gepland worden. Eerst moet er een beslissing
gemaakt worden over wat e gaat gebeuren. De beslissing moet
omgezet worden in een plan. Het plan moet uitgewerkt worden
om te weten welke ledematen er in actie moeten schieten.
Vervolgens moet de spiergroepen geactiveerd worden. In dit
systeem bestaat er een hiërarchie. Het gaan van iets abstracts
naar iets concreets.
De centrale sulcus heeft goed omringd. Post-centraal liggen de
tactiele area’s, dit is de somatosenoriële cortex. De
somatosenoriele cortex omvat area’s 1,2 en 3.
Anterieur bevindt zich de motorische cortex (M1). In de 4de area bevindt zich de primaire motorische cortex. De
6de area bestaat uit het supplementaire motor area en de premotorische area. Deze komen tussenbeide bij het
plannen van een beweging.
DE MOTOR CORTEX – DE PENFLIEDS RESEARCH
Zoals hierboven vermeld is gebied 4 de primaire motorische cortex of M1. Het gebied 6 zijn hogere motorische
gebieden. Deze liggen voor de primaire cortex. In het lateraal gebied liggen de premotorische gebieden of de
PMA. In de mediale regio ligt het aanvullend motorgebied of de SMA. In het PMA en MSA liggen de motorkaarten.
Deze hebben vergelijkbare functies maar innerveren verschillende soorten spiergroepen.
Penfield is een neurochirurg die onderzoek heeft gedaan rond epilepsie. Hij probeerde epileptici te behandelen
door hersencellen te vernietigen in gebieden van de hersenen waar de aanvallen ontstonden. Voorafgaande aan
de operatie werden onder lokale anesthesie elektroden in de hersenen aangebracht terwijl de patiënten bij
bewustzijn waren. Hierdoor konden zij rapporteren wat hun ervaringen waren bij stimulatie van specifieke
gebieden in de hersenen en konden operaties ook effectiever worden uitgevoerd.
SOMATOTOPIC MOTOR MAP OF PRECENTRAL GYRUS
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De somatotopie brengt de spiergroep in kaart van het lichaam. Dit is analoog aan de somatotopische map. Er is
een overrepresentatie van handen, vigeren en het aangezicht.

BIJDRAGEN VAN POSTERIEURE PARIËTALE EN PRE-FRONTALE CORTEX
De posterieure pariëtale en de prefrontale cortex vertegenwoordigen de
hoogste niveaus van motorbesturing. De bijdragen begint met een
beslissing te nemen over acties en het resultaat van de actie wordt bij de
beslissing meegenomen.
De posterieure pariëtale area’s omvatten de 5de en 7de gebied. Deze
kommen tussenbeide bij het nemen van een beslissing. Gebied 5 krijgt input
van het somatosenoriële area of van gebied 1,2, en 3. Gebied 7 krijgt input
van hogere orde van de dorsale visuele stroom.
De prefrontale cortex is de bestuursvoorzitter van de hersenen. Het heeft
als functie om probleemoplossend denken, traject uitstippelen, abstract denken, anticipatie enzovoort. De
prefrontale cortex is zeer sterk ontwikkeld bij primaten.
De informatie van de prefrontale cortex wordt doorgegeven aan area 6 en deze wordt dan omgezet in signalen
die zeggen hoe de actie uitgevoerd zal worden. M1 projecteert naar de alfamotorneuronen en de interneuronen
via de corticospinale baan. Dit is de piramidale baan.
DE BASALE GANGLIA
De basale ganglia is een subcorticale structuur. De
basale ganglia is essentieel voor het selecteren voor
bewegingen.
De basale ganglia bestaan uit de nucleus caudatus
(staartkern), het putamen (schil) en de globus
pallidus (bleke kern). De nucleus subthalamicus
(kern van Luys) en de substantia nigra (zwarte kern)
worden vaak tot de basale kernen gerekend.
De nucleus caudatus (staartkern) en het putamen vormen samen het striatum. Zij ontvangen de input van de
basale ganglia. De cortex projecteert naar het striatum. De globus pallidus bevat twee kernen en ligt vlak naast
het putamen. De substantia nigra en nucleus subthalamicus geven input aan de basale ganglia. De VL-nucleus
projecteer naar area 6.
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DE MOTORLOOP
De motorloop bestaat uit directe en indirecte banen. Wij bespreken
enkel de directe baan.
De prefrontale cortex maakt een projectie naar het motorisch
gedeelte van de basale ganglia. Deze gaan via de Vlo kernen in
thalamus naar laag 6. Het vormt een lus. De lus zorgt ervoor dat de
cortex geactiveerd wordt om een actie tot stand te brengen.

DE DIRECTE MOTOR LOOP

De frontale cortex neuron geeft input aan de neuronen van de putamen, dit is een excidatorische input. De
putamen projecteren vervolgens naar de globus pallidus, dit is een inhibitorische input. De globus pallidus
inhibeert op zijn beurt de VLO en exciteert de SMA in het 6 de gebied.
In rust is de globus pallidus zeer actief, er is een hoge spontane activiteit. Daardoor wordt de thalamus
onderdrukt in rust en de SMA wordt niet geëxciteerd.
Bij actie geeft de prefrontale cortex een signaal
waardoor de neuronen van het putamen een
exciterende functie krijgen. De putamen inhiberen de
globus pallidus. Hierdoor wordt de thalamus minder
onderdrukt. De thalamus wordt met andere woorden
actieven en het SMA wordt beïnvloed. Er wordt een
actie gestimuleerd.
In de thalamus gebeurt er een disinhibitie. Dit
betekent dat de inhibitie die een ander neuron onderdrukt zelf wordt onderdrukt. Het resultaat is dat er een
excitatie wordt veroorzaakt.
De basale ganglia bevat ook twee andere kernen, met onder andere de substantia nigra. De substantia nigra
maakt een projectie naar het putamen. Hierdoor wordt er dopamine vrijgesteld. Dopamine zorgt ervoor dat de
activiteit goed verloopt zoals bijvoorbeeld bij het leren. De dopamine is belangrijk voor excitatie.
Indien er geen dopamine aanwezig is, zorgt dit voor een slechte inhibitie van de globus pallidus. Minder
dopamine heeft als gevolg dat de basale ganglia minde goed kan functioneren.
AANDOENINGEN VAN DE BASALE GANGLIA
DE ZIEKTE VAN PARKINSON

Bij de ziekte van Parkinson werkt de substantia nigra minder goed, doordat dopaminerge zenuwcellen in de pars
compacta zijn afgestorven. Er is dan minder productie van dopamine. Doordat er minder dopamine is ter hoogte
van het striatum is er een verhoogde inhibitie van de thalamus. Dit zorgt voor een slechte coördinatie. Er ontstaan
moeilijkheden om bepaalde bewegingen te stellen door de verhoogde inhibitie van de thalamus.
Na moeilijkheden om bepaalde bewegingen te stellen zijn er ook cognitieve problemen en een vermindering van
bepaalde bewegingen, dit is bradykinesie.
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Doordat er een verminderde productie van dopamine is krijgen de patiënten met deze aandoening als medicatie
dopamineachtige stoffen toegediend. L-dopa is een stof die gemetaboliseerd word tot dopamine in het lichaam.
Door de hoeveelheid van dopamine te verhogen is er een compensatie van de degeneratie in de substantia nigra.
Daarnaast kunnen ze ook elektrodes inbrengen in het basale ganglia circuit om deze kernen constant te
stimuleren. Dit is een vorm van diepe hersenstimulatie en is invasief.
DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast.
De symptomen zijn onder andere in onwillekeurige (choreatische) bewegingen die langzaam verergeren,
verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen.
Er is een verlies van neuronen in caudate nucleus, putamen, globus pallidus van de basale ganglia. Er is een
consequent verlies van de inhibitorische output van de thalamus. De globus pallidus geeft het op. De thalamus
blijft bewegingen aansturen naar de SMA waardoor er slechte motorische problemen zijn.
HET CEREBELLUM
De kleine hersenen of cerebellum, zijn onderdeel van de hersenen en hoofdzakelijk verantwoordelijk voor
motoriek. De kleine hersenen starten bewegingen niet op, maar dragen bij aan de coördinatie, nauwkeurigheid
en timing van bewegingen die in de motorische schors van de grote hersenen zijn opgestart. Daarnaast spelen
de kleine hersenen mogelijk een rol in verschillende cognitieve processen, waaronder aandacht en taal en het
reguleren van angst- en plezierreacties
Een letsel aan het cerebellum zorgt voor ongecoördineerde inaccurate bewegingen of ataxie. Bewegingen waar
verschillende ledematen in tussenkomen, gebeuren niet meer op zelfde moment, dit heet dyssynergie. Tot slot
zijn er moeilijkheden om een voorwerp juist vast te grijpen, de patiënt gaat ervoor of erachter grijpen. Dit is
dysmetrie.
ANATOMIE

Net als de grote hersenen, heeft het
cerebellum twee hemisferen. Daarnaast ligt
er op de middellijn een smal gebied
genaamd de vermis. Dit zorgt voor een
verbinding tussen beide hemisferen. Het
cerebellum is gelegen tegen de pons.
Als er een horizontale doorsnede wordt gemaakt, heeft men een overzicht van de cerebellaire cortex. Deze
bestaat uit veel sulci, dit zorgt voor een groot oppervlak en is zeer compact. Daarnaast bevat het witte stof,
cerebellaire nuclei, dit komt overeen met de subcorticale structuren in de grote hersenen; Tot slot zijn de
ventrikels gevuld met cerebrospinaal vocht.
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MOTORLOOP VAN HET LA TERALE CEREBELUM
De pons ontvangt input van de somatosenoriële cortex. Op zijn beurt maakt de pons een projectie naar het
cerebellum. Van hieruit gaat het door naar het VLC in de
thalamische kern. Het VLC projecteert op zijn beurt naar het 4de
gebied. Deze projecteren dan verder naar de alfamotorneuronen
in het ruggenmerg.
Net zoals bij de basale ganglia wordt er hier een lus gemaakt. Dit
zorgt voor een nauwkeurige uitvoerig van geplande bewegingen
waar verschillende ledenmaten voor nodig zijn.
De pons nuclei zijn axonen van de piramidale cellen. Deze zijn
gelegen in het 5de gebied. Het 5de gebied maakt een projectie naar
de pons. Vanuit de pons gaat het naar het cerebellum. Dit is de
cortico-ponto-cerebellaire projectie.
De cortico-ponto-cerebellaire projectie is 20 keer groter dan de
piramidale baan dus ze zijn belangrijker qua functies omdat het zo
een krachtige projectie is. Kleine hersenen hebben wel ene grote functie. Ze komt tussen in motorische neuronen
en is belangrijk voor het leren van motorische dingen zoals bijvoorbeeld leren fietsen.
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