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Hoofdstuk I

INLEIDING

A. Historisch overzicht

Reeds vele eeuwen bestaat er in de wetenschap belangstelling voor fysiolo
gische regulatiemechanismen.

In een artikel in 1961 geeft Adolph een historisch overzicht, waarin hij de 
rode draad tracht te vinden in de uitspraken van vele onderzoekers door de 
eeuwen heen, die leidt tot de conceptie, die heden ten dage algemeen geaccepteerd 
wordt over fysiologische regulatie. De Ouden zagen aan het voortbestaan van een 
individu binnen grenzen van een zekere stabiliteit en dus van een zeker welbe
vinden, regulerende mechanismen ten grondslag liggen.

De sterk analytisch georiënteerde, hedendaagse wetenschap heeft ons de kennis 
gebracht van het bestaan van een dynamisch evenwicht van intra- en extracel- 
lulaire ionenconcentraties. Er is dan sprake van een regulerende ionenuitwisseling 
om de intracellulaire concentratie op een bepaald peil te houden of weer te 
brengen.

Ziehier twee uitersten, waartussen uiteraard een zeer langdurige ontwikkelings
gang ligt. Laten we daarom enkele onderzoekers citeren om een indruk te krijgen 
van deze ontwikkelingsgang.

Alcmaeon (ca. 500 v. Chr.) stelt, dat een harmonieuze menging van verschil
lende tegenstellingen, zoals nat-droog, koude-warmte, bitter-zoet en (nogal 
duister) de rest, de gezondheid in stand houdt. Hij ziet de gezondheid dus geregu
leerd door een juiste verhouding van bepaalde, tegengestelde kwaliteiten.

Hippocrates (ca. 420 v. Chr.) heeft een zienswijze, die hiermee vrij veel ge
lijkenis vertoont, maar hij gaat uit van een juiste verhouding en menging van de 
vier levenssappen: bloed, slijm, witte en zwarte gal, die verantwoordelijk zijn 
voor de constitutie van de mens, zijn pijn veroorzaken en zijn gezondheid in 
stand houden.

Aristoteles (350 v. Chr.) wil het lichaam en de samenstellende delen een func
tionele betekenis toekennen. Hij zegt: „Het lichaam is een instrument; zowel het 
gehele lichaam als ieder van zijn delen heeft een bedoeling, terwille waarvan het 
bestaat; daarom moet het lichaam noodzakelijkerwijs zodanig samengesteld zijn 
van juist die materialen, die het bevat, wil de bedoeling verwezenlijkt worden”. 
Hiermee wil gezegd zijn, dat ook die delen, die voor de onderzoeker geen duide
lijke betekenis hebben voor het (reguleren van het) voortbestaan, toch een nood
zakelijke plaats in het proces innemen. Gedurende zeer lange tijd hierna treden
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geen nieuwe gezichtspunten naar voren inzake regulatiemechanismen, die het 
voortbestaan van het individu moeten verzekeren.

Eerst in 1520 schrijft Paracelsus met betrekking tot de neiging tot zelf
behoud, dat de natuur alle ziekten en wonden heelt en dat alle gezonde delen van 
het lichaam vechten tegen het zieke gedeelte. In 1536 heft hij waarschuwend de 
vinger tegen de chirurgen op zeggend, dat niet zij degenen zijn, die helen, maar 
dat het de aanwezige kracht in het lichaam is.

In 1648 wordt voor het eerst een regulatiemechanisme van een orgaan be
schreven. Het is Helmont, die heeft geobserveerd, hoe de werking van de 
pylorus de vulling van de maag en de darmen beheerst. Het is overigens opval
lend, dat in de 17de eeuw filosofen (o.a. Spinoza 1677) meer schrijven over 
regulatie dan biologen. Na dit gedeeltelijke overzicht wordt dit verschijnsel ook 
begrijpelijk, wanneer we bedenken, dat de existentie als zodanig in verband ge
bracht wordt met regulerende mechanismen en de existentie is nu eenmaal het 
studieobject van alle wetenschappen.

In die tijd kreeg men langzamerhand meer begrip voor de functie van het 
zenuwstelsel. Descartes (1641) legt de nadruk op het belang van de sensibiliteit 
en de motoriek voor het zelfbehoud.

Hier is dus nog steeds sprake van een regulering van het individu als geheel, 
evenals bij Malebranche (1674), die de zintuigen slechts gegeven ziet voor de 
mogelijkheid tot voortbestaan van het lichaam. Er wordt gedurende lange tijd 
weer veel geschreven over deze onderwerpen, zonder dat er duidelijke nieuwe 
gezichtspunten optreden. Het woord regulatie wordt meer en meer gebruikt en 
nader omschreven (Glisson 1677, Boyle 1685, Whytt 1751), maar we moeten 
wachten op experimentele onderzoekingen, die onze kennis zullen verrijken met 
meer gedetailleerde gegevens.

Bij deze onderzoekingen wordt de nadruk gelegd op de betekenis van het 
zenuwstelsel voor allerlei regulatiemechanismen. Als voorbeelden hiervoor 
mogen dienen: de invloed van de N. vagus op de hartslag, beschreven door 
Weber in 1845. Ook Bernard (1878), sprekend over de waterhuishouding 
in het lichaam stelt, dat het zenuwstelsel het mechanisme vormt, dat de opname 
en uitscheiding van water beheerst.

Overigens heeft de bestudering van de endocriene klieren, die in die tijd ook 
een aanvang nam, geleerd, dat regulering niet noodzakelijkerwijs langs zenuw
banen behoeft te geschieden.

Toen aan het einde van de 19de eeuw ook een efferente innervatie van een 
zintuig werd vastgesteld, was de basis gelegd voor het fysiologische begrip 
adaptatie. Het betreft hier de vondst van Ramon y Cajal (1889), die als eerste 
de efferentie naar de retina beschreef. Werd aanvankelijk het woord adaptatie 
in zijn semantische vorm gebruikt, thans wordt er een cybernetisch systeem



13

mee aangeduid, zoals bij verschillende zintuigen, als gezichtsorgaan en gehooror
gaan, is aangetoond.

B. Adaptatie, inhibitie

Het is bekend, dat van de vele indrukken, die de omgeving aan een individu 
meedeelt, slechts een zeer bepaald gedeelte het bewustzijn bereikt. De talrijke zin
tuigen vangen wel degelijk prikkels op, maar deze zijn op een gegeven moment 
niet van vitaal belang, of worden niet als zodanig erkend door het individu. Toch 
is het mogelijk om onder deze omstandigheid een bewuste indruk van de prikkels 
van een bepaald zintuig te verkrijgen door eenvoudig de aandacht hierop te 
richten. Ook is het mogelijk, dat een kleine verandering in een „ééntonige” om
geving plotseling de aandacht kan trekken. We kunnen ons voorstellen, dat de 
prikkelbaarheid van een zintuig in deze situatie onveranderd blijft en dat er in 
de hersenstam een mechanisme zetelt, dat de bewustwording van de prikkels 
selecteert.

Wanneer de gevoeligheid van een zintuig wel beïnvloed wordt spreken we 
van adaptatie. Het is mogelijk, dat de gevoeligheid óf in positieve óf in negatieve 
zin verandert.

Het mechanisme, dat verantwoordelijk is voor deze verandering, wordt in
hibitie genoemd bij prikkelbaarheidsafname en facilitatie bij prikkelbaarheids- 
toename van het zintuig.

Deze gevoeligheidsverandering van een zintuig kan op verschillende niveaux 
gereguleerd worden n.1. óf in het perifere orgaan zelf óf door middel van een 
efferente innervatie. De laatste vorm is fysiologisch waarschijnlijk veel belang- 
rijker, dan de adaptatie op basis van het locaal terugkoppelmechanisme.

Een essentiële uiting van het verschijnsel adaptatie is dus een verandering van 
de prikkelbaarheid van een zintuig, veroorzaakt door, hetzij inhibitie, hetzij 
facilitatie.

Een andere mogelijkheid om adaptatie te omschrijven — men zou dit langzamer
hand al een oudere opvatting kunnen noemen — is het verschijnsel van het dalen 
van de intensiteit van de sensatie bij gelijkblijvende wijze van prikkeling. Deze 
beschrijving geeft de letterlijke betekenis van het woord adaptatie goed weer; 
er is sprake van een aanpassing van het organisme aan een bepaalde prikkelings- 
toestand. Wanneer men zal trachten de sensatie zoveel mogelijk in maat en getal 
uit te drukken, dan heeft deze beschrijving in ieder geval zijn merites voor het 
verkrijgen van een indruk over de prikkelverwerking door het individu in toto. 
Tussen de verwerking van de informatie door het perifere orgaan en de bewust
wording kan men zich echter vele mechanismen voorstellen van het centraal 
zenuwstelsel, die de mate van sensatie ook zouden kunnen beïnvloeden. Wanneer
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men dus adaptatieverschijnselen onderzoekt op grond van subjectieve sensatie- 
veranderingen, dan worden eigenschappen gemeten van het perifere orgaan en 
het centraal zenuwstelsel tezamen.

Hetzelfde geldt voor objectief waarneembare verschijnselen, zoals de nystag
mus bij vestibulaire prikkeling, waarbij adaptatie eveneens is aangetoond.

De electrofysiologie heeft het mogelijk gemaakt om eigenschappen van het ge
ïsoleerde perifere orgaan te meten en daarbij aansluitend de invloed van het 
centraal zenuwstelsel op het perifere orgaan te bestuderen. Hierbij is men met 
name in staat om de invloed van de efferente innervatie op het perifere orgaan 
vast te stellen. Zo vond Galambos (1956), dat prikkeling van de (efferente) 
bundel van Rasmussen een afname van de cochleaire actiepotentialen tot gevolg 
had. Hij concludeerde hieruit, dat de efferente innervatie een inhiberende invloed 
uitoefent op de gemeten activiteit in de N. acusticus.

De electrofysiologie heeft voorts aan het licht gebracht, dat de AP-frequentie::' 
in de bijbehorende afferente zenuw een maat is voor de prikkelingstoestand van 
een zintuig. In bepaalde gevallen bestaat er een logarithmisch verband met de 
prikkelgrootte (zoals bij het gehoororgaan en het gezichtsorgaan), in andere 
gevallen wordt er een lineair verband gezien met de prikkelgrootte (zoals bij het 
evenwichtsorgaan en de baroreceptoren). Wanneer bij een zintuig sprake is van 
een reactievermindering bij gelijkblijvende prikkelgrootte, zal dit meetbaar zijn 
door een afname van de AP-frequentie. Davis (1960) geeft hetzelfde aan, 
zij het in iets andere vorm; als objectief criterium voor adaptatie beschrijft hij 
het groter worden van het tijdsinterval tussen de opeenvolgende actiepotentialen 
in de bijbehorende afferente zenuw bij gelijkblijvende prikkelintensiteit. Daar bij 
vermoeidheid van een zintuig dit verschijnsel eveneens zal optreden, is dit crite
rium niet specifiek. Het zal echter in het algemeen goed mogelijk zijn om, bij 
juiste keuze van de prikkelgrootte (i.e. niet te grote prikkels), adaptatie en ver
moeidheid van elkaar te differentiëren, door de ontstaanswijze en het verloop der 
verschijnselen te bestuderen. Een kenmerk van vermoeidheid is, dat bij voort
duren der stimulatie de reactie van het zintuig steeds ongeveer lineair zal af
nemen, tot totale uitputting is bereikt. Bij adaptatie daarentegen zal er in het 
begin een snelle reactie-afname zijn (bij inhibitie), waarna er zich na een bepaalde 
tijd een (nieuwe) evenwichtstoestand zal instellen, waarbij de reacties van het 
zintuig kleiner zullen zijn dan vóór de stimulatie. In het algemeen heeft een 
orgaan langere tijd nodig om zich te herstellen van vermoeidheid dan van adap
tatie. Als voorbeeld moge de vrij scherpe overgang tussen adaptatie en vermoeid
heid bij het gehoororgaan genoemd worden: het orgaan adapteert bij 2000 Hz *

* = actiepotentiaal frequentie.
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bij prikkels kleiner dan 85 dB. * Bij een geluidsintensiteit groter dan 85 dB treedt 
vermoeidheid op.

Men moet zich wel bewust zijn, dat er een aantal mechanismen 
bekend is, dat aanleiding kan geven tot het meten van een afname van de AP- 
frequentie in de betreffende zenuw bij gelijkblijvende prikkelgrootte. B u r k- 
h ardt (1960) geeft hiervan een duidelijk overzicht. Het is b.v. mogelijk, dat er 
een verandering optreedt in de structuren, die zorgdragen voor voortgeleiding 
van de prikkel naar de sensorische zenuwuiteinden. Voorbeelden hiervan zijn de 
pupilreflex van het oog en de reflex van de M. stapedius en M. tensor tympani 
in het middenoor. Wanneer deze reflexen ten gevolge van een prikkel optreden, 
zal men in de betreffende afferente zenuw een afname van de AP-frequentie 
meten, terwijl de prikkelbaarheid van het zintuig zelf onveranderd gebleven kan 
zijn.

Een ander mechanisme bestaat uit de reeds genoemde efferente innervatie. Men 
stelt zich voor, dat hiermee een terugkoppeling mogelijk is, die de prikkelingstoe- 
stand van het zintuig kan beïnvloeden.

Men dient er rekening mee te houden, dat bij bestudering van adaptatiever- 
schijnselen van een zintuig meestal meer dan één mechanisme betrokken is.

Er wordt aangenomen, dat de formatio reticularis een zeer belangrijke rol 
in het reguleren van o.a. de zintuigen speelt (Birkmayer en Pilleri 1966). 
De formatio reticularis is een langgerekt gebied met cellen van verschillende 
grootte en vorm in de hersenstam, de pons en het mesencephalon.

Magoun (1946) heeft aangetoond, dat electrische prikkeling van het rostrale 
gedeelte van de formatio reticularis een stimulerende werking op de motoriek 
heeft, terwijl er een remmende invloed vastgesteld kon worden bij de prikkeling 
van een meer caudaal gedeelte.

De formatio reticularis dankt zijn naam aan het netvormige beeld bij micro
scopische beschouwing.

Er zijn o.a. heen- en teruggaande verbindingen beschreven tussen de formatio 
reticularis en het cerebellum, het ruggemerg, de hersenschors en vele sensorische 
kerngebieden, waaronder de vestibulaire kernen. De genoemde efferente inner
vatie van zintuigen is afkomstig uit de formatio reticularis.

Zoals reeds gezegd, werd voor de retina de efferente innervatie reeds in 1889 
beschreven door Ramon y Cajal. Voor het gehoororgaan was het R as
mus s en (1946) en voor het evenwichtsorgaan P e t r o f f (1955), die het eerst 
een efferente innervatie aantoonde. Hoewel het gehoororgaan phylogenetisch 
jonger is dan het evenwichtsorgaan (het is uit een gedeelte hiervan — de *

* 85 dB t.o.v. 2 X 10-4 dyne/cm2.
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sacculus — ontstaan), is de efferente innervatie naar de cochlea het eerste be
schreven. We zien dus in de tijd een opmerkelijk chiasme in bestaan en ontdekken 
van de efferentie van deze beide zintuigen.

Ook bij de kikvors is een formatie reticularis aangetoond (B e c c a r i en 
Herrick, zie Birckmayer en Pilleri l.c.), waarvan aangenomen mag 
worden, dat deze dezelfde regulerende werking heeft als bij de zoogdieren. Daar 
dit het proefdier is, waarmee wij onze metingen verricht hebben voor het aan
tonen van een adaptatieverschijnsel in het vestibulaire systeem, zullen wij dus een 
soortgelijke vorm als in het akoustische systeem bij de mammalia kunnen ver
wachten.



Hoofdstuk II

FYSIOLOGIE VAN DE HALFCIRKELVORMIGE
KANALEN

A. Macroscopische anatomie en mechanica

Aan het niet auditieve gedeelte van het vliezig labyrinth kan men functioneel 
twee delen onderscheiden: een deel, dat gevoelig is voor lineaire versnellingen en 
een deel, dat gevoelig is voor hoekversnellingen. Het eerste gedeelte bestaat uit 
sacculus en utriculus (en bij de kikker ook de lagena) en het tweede gedeelte uit 
de drie halfcirkelvormige kanalen. Uit vergelijkend anatomisch onderzoek (D e 
Burlet 1934) blijkt, dat de utriculus en de drie halfcirkelvormige kanalen een 
grote constantheid in vorm bezitten in de gehele fylogenese, terwijl de sacculus 
bij de verschillende diersoorten nogal eens in grootte en vorm varieert.

De drie halfcirkelvormige kanalen zijn globaal gelegen in drie loodrecht op 
elkaar staande vlakken. Bij een ruststand van het hoofd neemt de laterale boog
gang een horizontale stand in. Dit geldt voor alle vertebraten, hoe hun houding 
ook moge zijn bij het voortbewegen. De halfcirkelvormige kanalen zijn gevuld 
met endolymfe. Door de omringende vloeistof, de perilymfe, verlopen bindweef- 
selstrengen, die voor fixatie van het vliezige labyrinth aan het benige zorgdragen.

Aan een booggang onderscheidt men een halfcirkelvormige buis, die aan beide 
zijden uitmondt in de utriculus. Aan één zijde toont deze buis een uitbochting: de 
ampulla. In de ampulla bevindt zich de crista ampullaris, waarin de zintuigcellen 
zich bevinden. Op de crista staat een flexibele cupula, die de ampulla zodanig 
afsluit, dat een endolymfestroom hierlangs niet mogelijk is bij fysiologische prik
keling. Aldus zijn bewegingen van de cupula mechanisch gebonden aan bewe
gingen van de endolymfe.

In de jaren voorafgaande aan 1931 verkeerde men steeds in de veronderstel
ling, dat de cupula slechts voor een klein gedeelte — als een penseel — uitstak 
in de ruimte tussen crista ampullaris en de tegenoverliggende wand van de am
pulla. Dit werd immers waargenomen in microscopische preparaten. In 1931 
toonde Steinhausen echter aan, door Oost-Indische inkt in de endolymfe 
te brengen, dat de cupula de ampulla geheel afsluit. Hierdoor werd duidelijk, 
dat de waarnemingen in de microscopische preparaten een gevolg waren van een 
artefact, dat ontstaan was door de noodzakelijke fixatiemethoden.

De kennis van dit feit legde de basis voor een beter begrip van de fysiologie 
van het evenwichtsorgaan en stelde tevens in staat om een sluitende mechanische 
theorie ten aanzien van de halfcirkelvormige kanalen te ontwikkelen.
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Het onderzoek naar het niet auditieve gedeelte van het labyrinth nam een aan
vang in 1828, toen Flourens proeven deed met duiven, waarbij hij een half
cirkelvormig kanaal doorsneed. Na deze ingreep vertoonden deze dieren heen en 
weer gaande bewegingen van de kop. Deze bewegingen hadden in grove trekken 
plaats in een vlak evenwijdig aan dat van de doorsneden booggang.

Het was Goltz (1870), die in het stelsel van de halfcirkelvormige kanalen 
een zintuig herkende, dat een rol speelde bij de regulering van het evenwicht van 
het lichaam.

Breuer (1874) kwam tot de conclusie, dat bij rotatoire bewegingen de endo- 
lymfe achterbleef ten opzichte van het vliezige halfcirkelvormige kanaal. Dit 
achterblijven was een gevolg van de traagheid van de vloeistof. De hierdoor ont
staande vloeistofstroom was verantwoordelijk voor de draaisensatie. Bij een 
voortgezette eenparige draaibeweging werd de vloeistofstroom tot staan gebracht 
door wrijving met de wand. Wanneer de rotatie plotseling gestopt zou worden, 
zou de (trage) vloeistof nog doorschieten. Ook nu zou de vloeistofstroom be
ëindigd worden door wrijving met de wand. De langzaam afnemende endolymfe- 
stroom zou de postrotatoire draaisensatie verklaren.

Deze mening werd door Mach (1875) bestreden, daar uit zijn proeven en 
berekeningen bleek, dat de endolymfestroom reeds zeer snel (binnen 1/10 seconde) 
tot rust moest gekomen zijn na een draai-impuls. Deze discrepantie tussen duur 
van postrotatoire draaisensatie (die bij niet te sterke prikkels 10 tot 30 seconden 
kan aanhouden) en vloeistofstroom gaf aanleiding tot vele hypothesen.

Breuer heeft later (1895, 1903) de oorzaak nog altijd gezocht in het perifere 
orgaan. De zintuigharen zouden elastisch zijn en zich slechts weer langzaam op
richten. Abels (1906) echter verwierp deze mening en zag de oorzaak van de 
lang aanhoudende naverschijnselen gezeteld in het centraal zenuwstelsel. Deze 
problemen konden pas opgelost worden na de reeds vermelde ontdekking van 
Steinhausen, dat de cupula de ampulla hermetisch afsluit.

Mach stelde op grond van zijn mechanische beschouwingen vast, dat de 
adaequate prikkeling van de booggangen een hoekversnelling zou zijn; dit is 
later niet geheel juist gebleken (zie Groen, 1956).

Door zijn eliminatieproeven ontdekte Ewald (1892) de invloed die het 
vestibulair apparaat uitoefent op de tonus van de homolaterale dwarsgestreepte 
spieren. Uitschakeling van één labyrinth brengt deze invloed (o.a. bij duiven en 
kikkers) zeer duidelijk aan het licht. Ewald heeft echter niet alleen vestibulaire 
organen verwijderd, maar ook geprikkeld. Met deze ingenieuse experimenten 
ontdekte hij door middel van zijn „pneumatische hamer”, dat een kunstmatige 
endolymfestroom een beweging van de kop van het proefdier (i.c. een duif) tot 
gevolg had en wel in het vlak van de geprikkelde booggang. Hiermee beschreef 
hij een verschijnsel, dat later bekend is geworden als de tweede wet van Ewald:
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in het horizontale kanaal is een ampullopetale endolymfestroom sterker werk
zaam dan een ampullofugale. In de verticale kanalen is het tegengestelde het 
geval.

Naar een hypothese van Groen (1960) is hier eigenlijk geen sprake van een 
tegenstelling. Uit de embryologie is bekend, dat de sensorische maculae van de 
drie halfcirkelvormige kanalen zich ontwikkelen uit één placode (de Bur 1 et 
1934), die een bepaalde richtingsgevoeligheid zou bezitten. De placode splitst 
zich in deelplacoden, welke in de loop van de embryonale ontwikkeling naar 
hun definitieve plaats migreren.

Wanneer men zich het laterale en voorste verticale kanaal in één lijn denkt, met 
de utriculus als verbindingsstuk, dan is de richtingsgevoeligheid ten opzichte van 
de endolymfestroom gelijkgericht. Hierin komt de specifieke richtingsgevoeligheid 
van de „moederplacode” tot uiting.

B a r ä n y (1907) heeft de tot dan toe beschikbare fysiologische kennis gebruikt 
voor het ontwikkelen van het draaistoelonderzoek en het calorisch onderzoek van 
het labyrinth.

Het ontstaan van de calorische nystagmus werd door B a r a n y als volgt ver
klaard.

Bij het calorisch onderzoek van een proefpersoon wordt deze zodanig geplaatst, 
dat de laterale halfcirkelvormige kanalen een verticale stand innemen. Uitspuiten 
met warm water van een oor heeft een plaatselijke verwarming van de endolymfe 
tot gevolg, waardoor er een vloeistofstroom ontstaat hetgeen een labyrinthaire 
prikkeling veroorzaakt. Bij een proefpersoon in rugligging zal de endolymfe
stroom utriculopetaal gericht zijn. Bij uitspuiten met koud water heeft het tegen
gestelde plaats.

Zoals reeds gezegd blijft bij draaibewegingen van het hoofd de endolymfe 
door zijn traagheid achter bij de beweging van het vliezige labyrinth. Nood
zakelijkerwijs — door zijn mechanische gebondenheid — heeft dit een beweging 
van de cupula tot gevolg. Bij fysiologische bewegingen wordt een hoekversnel- 
lingseffect steeds gevolgd door een even groot vertragingseffect, waardoor de 
cupula weer terugbewogen wordt naar zijn uitgangsstand. Bij het uitblijven van 
een hoekversnelling in tegengestelde richting, zoals bij de cupulometrie (waarop 
later nader zal worden ingegaan) is de veerkracht van de cupula verantwoorde
lijk voor de terugkeer in de ruststand.

Mathematisch gezien is het cupula-endolymfe-systeem een kruipend gedempte 
slinger, d.w.z. dat de slinger, aan zichzelve overgelaten, zeer langzaam, asymp
totisch, naar de rusttoestand terugkeert. Hiervoor kan een tweedegraads diffe
rentiaalvergelijking opgesteld worden, waarbij drie grootheden betrokken zijn: 
0 = traagheidsmoment van de endolymfe, II — wrijvingsmoment van de endo-
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lymfe bij de eenheid van hoeksnelheid en A — richtmoment van de cupula bij 
de eenheid van angulaire verplaatsing, beide ten opzichte van het middelpunt 
van de booggang. Het is vooral Groen geweest, die de waarden van deze 
grootheden heeft berekend (van Egmond, Jongkees en Groen, 1943).

Bij geïsoleerde evenwichtsorganen van proefdieren bleken de experimenteel ge
vonden waarden overeen te komen met de berekeningen (voor de rog: Groen, 
Löwenstein en Vendrik 1952; voor de kikvors: Ledoux 1958, Hartog 
1963).

Daar het richtkoppel van de cupula klein blijkt ten opzichte van het traag- 
heidskoppel bij eenheid van hoekversnelling van de endolymfe, functioneert bij 
kortdurende prikkels de booggang als een hoeksnelheidsmeter (van Egmond, 
Groen en Jongkees 1949). Van de kennis van dit feit zal gebruik gemaakt 
worden bij de bespreking van de resultaten van dit onderzoek.

B. Electrofysiologie van de halfcirkelvormige kanalen

Sinds Ross in 1936 als eerste de actiepotentialen in de N. vestibularis van de 
kikvors aantoonde, die betrekking hadden op prikkeling van de halfcirkelvormige 
kanalen, heeft een lange rij onderzoekers de electrofysiologische verschijnselen 
van het evenwichtsorgaan bestudeerd en zijn hieruit vele gegevens voortgekomen.

Ross vond actiepotentialen in de N. vestibularis van de kikvors, als hij het 
preparaat onderwierp aan rotatoire bewegingen of het kantelde. De eerste reactie 
werd toegeschreven aan de halfcirkelvormige kanalen, de tweede reactie werd vol
gens Ross opgewekt in de utriculus. De reacties bleken maximaal, wanneer de 
rotatoire bewegingen in het vlak van één van de halfcirkelvormige kanalen plaats
vonden. Dit is dus in overeenstemming met de uitspraken van El o u r e n s in 1828 
en Ewald in 1892.

Eveneens in het jaar 1936 werd door Löwenstein en Sand melding ge
maakt van het bestaan van een spontane activiteit in de zenuw van het horizon
tale kanaal van de hondshaai (squalus acanthias). De spontane activiteit represen
teert de prikkelingstoestand van het halfcirkelvormige kanaal bij de evenwichts- 
stand van de cupula. Deze bevinding maakte het mogelijk om uit één nerveus 
mechanisme reacties op twee tegengestelde bewegingen te verklaren. Aanvanke
lijk werd n.1. verondersteld, dat er b.v. in één horizontaal kanaal twee nerveuse 
mechanismen aanwezig waren: één voor een reactie op draaiing met de klok mee 
en één voor een reactie op draaiing tegen de klok in. Het was immers bekend, 
dat een dier met slechts één functionerend labyrinth in staat was om op zowel één 
draairichting als op zijn tegengesteld gerichte beweging adaequaat te reageren 
met de daarbij behorende verschijnselen van vestibulaire prikkeling.
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Löwenstein en Sand vonden, dat in de gehele zenuw de AP-frequentie 
— ten opzichte van de spontane- of rustactiviteit — toenam bij een utriculopetale 
cupuladeviatie en afnam bij een utriculofugale cupuladeviatie. Dit gold voor de 
beide horizontale kanalen; bij de verticale kanalen vonden zij het tegengestelde.

De spontane activiteit, gemeten aan een zenuw, bleek te bestaan uit een con
stante stroom van irregulair optredende actiepotentialen. Toen Löwenstein 
en Sand er later in slaagden „single fiber” preparaten te vervaardigen bij de 
rog, Raja clavata, kon vastgesteld worden, dat er sprake was van een zuiver 
rhythmische ontlading in de afzonderlijke fibrillen. De frequentie van de rhyth
mische ontlading werd duidelijk beïnvloed door een cupuladeviatie. Wanneer 
aan een gehele zenuw gemeten wordt, verkrijgt men een beeld van de som van 
de activiteit in de afzonderlijke fibrillen, die in contact staan met de electrode; 
deze somwerking zal dan een statistisch karakter hebben.

De rustactiviteit van het vestibulair apparaat is bij vele diersoorten aangetoond; 
o.a. bij de cavia (Dünsing en Schäfer 1958), de kikvors (Ledoux 1958) 
en de kat (Sala 1965). Het is ook mogelijk gebleken een rustactiviteit aan te 
tonen bij niet vertebraten nl. bij de crustaceeën in de afferente zenuw van de 
statocyste (Dijkgraaf 1958).

Door Adrian (1943) is een rustactiviteit gevonden in de hersenstam van de 
kat in het gebied van de vestibulaire kernen.

In 1962 heeft Henricksson c.s. een rustactiviteit kunnen aantonen in de 
formatio reticularis van de kikvors op een plaats, die direct beïnvloed wordt 
door het vestibulair apparaat. In beide gevallen is ook een frequentiemodulatie 
van de actiepotentialen vastgesteld bij prikkeling van het perifere orgaan.

Met deze onderzoekingen is duidelijk gemaakt, dat de verschijnselen gemeten 
aan de perifere zenuw, bij prikkeling van het zintuig, verder in het afferente 
systeem terug te vinden zijn.

Zoals reeds eerder is gezegd, is ook bij de kikvors een spontane activiteit in de 
N. ampullaris aangetoond (Ledoux 1958). Het is technisch vrijwel onmogelijk 
een „single fiber” preparaat van deze zenuw te vervaardigen, zoals Löwen
st e i n dit bij de rog heeft kunnen doen. Toch is Ledoux erin geslaagd, door 
progressieve doorsnijding van de N. ampullaris, een registratie te verkrijgen van 
de activiteit van één of slechts enkele fibrillen. Hierbij bleek, dat bij de kikker, 
in tegenstelling tot de rog, de spontane activiteit zich niet uitte in rhythmische 
ontladingen, maar in onregelmatig optredende actiespanningen. Ledoux kon 
deze activiteit aantonen, niet alleen bij de overigens geheel intacte kikvors (al 
of niet in narcose), maar ook aan de perifere stomp van een doorsneden N. am
pullaris. Ook bleek het mogelijk dit verschijnsel te meten aan kikkerpreparaten, 
waarvan het centraal zenuwstelsel was verwoest en de bloedcirculatie was ge
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stoord. Zelfs na decapitatie bleef dit verschijnsel gedurende enkele uren constant. 
Pas na de definitieve dood van de zintuigcellen of na destructie van de ampulla 
was de spontane activiteit niet meer te meten, hetgeen het fysiologisch karakter 
van dit verschijnsel onderstreepte.

L e d o u x heeft ook experimenten verricht, waarbij hij door Oost-Indische 
inkt in de booggang te brengen, de ampulla zichtbaar maakte. Door simultaan 
de activiteit in de N. ampullaris te meten kon hij de relatie tussen cupuladeviatie 
en AP-frequentie in de zenuw bestuderen. Hieruit bleek duidelijk de afhanke
lijkheid van de AP-frequentie van de stand van de cupula. Na een cupula
deviatie bereikte de AP-frequentie in de zenuw het niveau van de rustactiviteit 
weer, wanneer de cupula zijn evenwichtsstand had ingenomen.

Ongetwijfeld speelt de spontane activiteit een rol in de vestibulaire regulatie 
van de tonus der dwarsgestreepte spieren; over de oorsprong van het verschijnsel 
van de spontane activiteit zijn echter nog geen gegevens bekend.

Tot nog toe was er sprake van een toename van de AP-frequentie in de zenuw 
van het horizontale kanaal bij een utriculopetale cupuladeviatie en een afname 
van deze frequentie bij een utriculofugale cupuladeviatie.

De „single fiber” preparaten hebben meer gedetailleerde en meer gedifferen
tieerde gegevens opgeleverd over de verschijnselen in de afzonderlijke fibrillen. 
Zo maken Groen, Löwenstein en Vendrik (1952) melding van het 
bestaan van vier functioneel verschillende soorten fibrillen.

1. Fibrillen, waaraan een „normale” rustactiviteit (ca. 20 actiepotentialen per 
seconde) gemeten kan worden en waarin een proportionele frequentiemodu- 
latie optreedt bij stimulatie van het orgaan in beide draairichtingen. Dit soort 
fibrillen vormt de meerderheid in de gehele zenuw.

2. Fibrillen met een rustactiviteit van lage frequentie, die alleen reageren met 
een toename van de frequentie bij utriculopetale cupuladeviatie.

3. Fibrillen met een rustactiviteit van hoge frequentie, die alleen reageren met 
een afname van de frequentie bij een utriculofugale cupuladeviatie.

4. Tenslotte fibrillen met een normale rustactiviteit, die een verschil in gevoe
ligheid vertonen voor een utriculopetale en een utriculofugale cupuladeviatie.

Schrijvers hebben geen pogingen ondernomen een quantitatieve verdeling van 
de verschillende soorten fibrillen in de zenuw vast te stellen.

Het gebruik van micro-electroden heeft tenslotte tot een nog nadere differen
tiëring gevoerd. Dünsing en Schäfer (1958) hebben met deze methode in 
het gebied van de vestibulaire kernen van caviae zelfs vijf typen reacties op 
horizontale hoekversnellingen gevonden.
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Type I (67 %>)

Type II (27 °/o) 
Type III ( 4 °/o)

Type IV ( l°/o)

Type V ( 1%)

bestaat uit een toename van AP-frequentie bij utriculopetale 
cupuladeviatie en een afname van de AP-frequentie bij utri- 
culofugale cupuladeviatie. 
toont een tegengesteld beeld.
laat een toename der AP-frequentie registreren zowel bij utri
culopetale als bij utriculofugale cupuladeviatie. 
toont het tegengestelde van type III, dus een afname van de 
AP-frequentie bij stimuleren in beide richtingen, 
tenslotte laat zich in het geheel niet beïnvloeden door prik
keling van het perifere orgaan.

De schrijvers spreken het vermoeden uit, dat reacties van het type II af
komstig zijn van het contralaterale labyrinth. Daar in de tijd van hun publicatie 
de efferente innervatie van het vestibulair apparaat nog maar nauwelijks bekend 
was, hebben Dünsing en Schäfer niet in hun overwegingen opgenomen, 
dat b.v. de reacties van het type III een uiting zouden kunnen zijn van de 
efferente innervatie.

Naar analogie van het gehoororgaan heeft men in de ampullae ook gezocht 
naar een gelijkstroomverschijnsel, zoals de +80 mV van de scala media in de 
cochlea (cavia).

Het is Trincker (1957, 1959 en 1960), die hierover de eerste metingen ver
richt heeft. Als proefdier gebruikte hij de cavia. Door een micro-electrode in de 
endolymfe te brengen mat hij een positief gelijkstroomverschijnsel van ca. 40 mV. 
De referentie-electrode bevond zich in de perilymfe. Wanneer hij de micro-elec
trode bewoog in de richting van de ampulla werd de gelijkstroompotentiaal 
groter; deze kon oplopen tot +75 mV bij het oppervlak van de cupula. Hij 
verrichtte ook metingen in de cupula zelf. Hier vond hij eveneens waarden van 
+ 75 mV bij de crista ampullaris. In de top van de cupula werden lagere waarden 
gemeten.

In 1961 werd door El dredge c.s. een dergelijk onderzoek ook bij cavia be
schreven. Deze onderzoekers waren niet in staat de bevindingen van Trincker 
te bevestigen. Zij vonden een gelijkstroompotentiaal van hoogstens +4 mV in de 
endolymfe van de halfcirkelvormige kanalen.

Over deze controverse is overigens geen discussie meer in de literatuur, behou
dens een opmerking van Cath. Smith tijdens een vestibulair congres in 1967, 
waarmee de controverse nog steeds niet is opgeheven.

Schmidt en Fernandez geven in 1962 een overzicht van de labyrinthaire 
gelijkstroompotentialen bij de vertebraten (hun getallen hebben hoofdzakelijk 
betrekking op de cochlea). De enkele gegevens, die deze schrijvers verstrekken over
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de ampullae, doen echter eveneens veronderstellen, dat de gelijkstroompotentiaal 
in de ampullae van veel lager orde is dan die in de cochlea en niet meer dan 
hoogstens 10 mV zal bedragen. Helaas betrekken Schmidt en Fernandez 
de bevindingen van T r i n c k e r niet in hun discussie.

Geen twijfel bestaat er over de gelijkstroompotentiaalveranderingen bij cupula- 
deviaties. Algemeen wordt aangenomen (Löwenstein 1955, Trincker 1958, 
1959 en 1960, S a 1 a 1964, 1965), dat er bij een utriculopetale deviatie een depo- 
larisatie optreedt en bij een utriculofugale cupuladeviatie een hyperpolarisatie.

De oorzaak van deze potentiaalveranderingen wordt gezocht in een chemische 
structuur, die zich rond de zintuigharen (cilia) in de cupula bevindt: deze 
chemische structuur zou bestaan uit mucopolysacchariden.

In vitro is aangetoond (Christiansen 1964, geciteerd bij Löwenstein 
1967), dat mucopolysacchariden in een glascapillair, dat gebogen wordt, een po- 
tentiaal-verschil kunnen veroorzaken, dat weer teniet gedaan wordt, wanneer de 
buiging van de capillair wordt opgeheven. Verondersteld wordt, dat het opper
vlak van de zintuighaar deze gelijkstroompotentiaal isoleert. Het is dan mogelijk, 
dat er in het inwendige van de zintuighaar een even grote, maar tegengestelde 
gelijkstroompotentiaal ontstaat. Hiermee zou een receptorpotentiaal voor han
den zijn, die een volledige afspiegeling zou vormen van de mechanische gebeur
tenissen van een zintuighaar.

C. Anatomische gegevens d.m.v. microscoop en electronenmicroscoop

Microscopisch onderscheidt men aan het sensorisch epitheel van de crista 
ampullaris twee soorten cellen: ten eerste sensorische haarcellen en ten tweede 
steuncellen. Van de sensorische cellen bestaan twee typen, volgens een indeling 
van W e r s ä 11 in 1956.

Celtype I is kelkvormig en wordt geheel omgeven door zenuwweefsel, uit
gezonderd het gedeelte, dat grenst aan de cupula.

Celtype II is cilindervormig en bevat alleen aan zijn basale einde nerveuse 
elementen, die bovendien van een fijnere structuur zijn dan die van celtype I.

De zintuigcellen van het type I worden alleen gevonden bij de hogere verte
braten. Bij vissen, reptielen, amphibieën en ook vogels treft men slechts cellen 
type II aan. De type I cellen zijn dus kennelijk fylogenetisch jonger en 
W e r s ä 11 stelt zich voor, dat deze een meer gedifferentieerde functie hebben.

Bij de hogere vertebraten treft men op de top van de crista ampullaris meer 
zintuigcellen type I aan, terwijl aan de zijkanten een gelijke distributie van type I 
en type II cellen wordt gevonden.

Beide celtypen dragen zintuigharen en wel 1 kinocilium en vele (ca. 75) stereo- 
cilia. Het grootste deel van de inhoud van een stereocilium wordt ingenomen
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door dicht op elkaar staande fibrillen van ca. 30 Ä in diameter, die aan de basis 
van de zintuighaar convergeren en als een dichte bundel in de cuticula van de 
cel penetreren.

Het kinocilium heeft dezelfde structuur als een trilhaar. Men treft er twee 
centrale fibrillen aan, omgeven door 9 dubbele draadvormige vezels. Deze zin
tuighaar wordt omgeven door een plasmamembraan, die één geheel vormt met 
de celmembraan.

De verdeling van de zintuigharen op de cel is niet willekeurig. De kinocilia 
zijn excentrisch ingeplant en staan bij het laterale halfcirkelvormige kanaal 
altijd aan de zijde van de utriculus, dit in tegenstelling tot de verticale kanalen, 
waar het kinocilium gevonden wordt aan de kant van het kanaal. Hier ziet men 
dus een gerichtheid van de kinocilia, die overeenkomt met een functionele eigen
schap van de halfcirkelvormige kanalen.

D. Afferente innervatie

In de nervi ampullares zijn verschillende kalibers van zenuwvezels gevonden. 
W er s ä 11 beschrijft in 1956 bij de cavia drie kalibers van gemyeliniseerde zenuw- 
fibrillen, waarvan de procentuele verdeling in de zenuw als volgt is: van 3—5 fi 
doorsnede 66,1 %, van 1—2 /( doorsnede 24,8 % en van 6—9 // doorsnede 9,1 °/o. 
Het blijkt, dat de dikste vezels alleen verbinding hebben met zintuigcellen van 
het type I op de top van de crista ampullaris, waarbij één fibril contact kan 
hebben met meer dan één zintuigcel (dit was Lorente de Nó in 1933 reeds 
bekend). Aan de flanken van de crista ampullaris vormen de twee kleinste kalibers 
een netwerk, dat zowel met de celtypen I als II contact maakt. Op de top van 
de crista bestaat dus een hoofdzakelijk enkelvoudige innervatie, terwijl aan de 
zijkanten een multipele innervatie wordt waargenomen.

Door Wer sä 11 worden ook niet-gemyeliniseerde vezels beschreven. Het blijkt 
tot nog toe onmogelijk te zijn een functionele betekenis toe te kennen aan de 
verschillende kalibers van zenuwvezels.

Bij de kikvors voegen de fibrillen uit de verschillende labyrinthorganen zich 
samen tot twee stammen, die door afzonderlijke foramina in de schedelholte 
treden. De twee stammen verenigen zich in het ganglion van Scarpa en verlopen 
vandaar naar de vestibulaire kernen in de hersenstam. Men onderscheidt vier 
vestibulaire kernen. Deze kernen staan in verbinding met het cerebellum, het 
ruggemerg, de formatio reticularis en de oogspierkernen. Op de hersenschors is 
bij de rhesusaap een projectie van het vestibulair apparaat gevonden op de gyrus 
postcentralis (o.a. Frederickson c.s. 1966).

Zowel de grote hoeveelheid als de aard der verbindingen met andere hersen
delen werpen een duidelijk licht op het belang van het vestibulair apparaat voor
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het lichaam ter handhaving van zijn stand in de ruimte en het besturen van 
zijn bewegingen.

E. Efferente innervatie

Om misverstanden te voorkomen zal eerst de term efferente innervatie nader 
gepreciseerd worden. Hiermee worden voortaan in dit geschrift aangeduid de 
banen, waarbij de prikkelrichting vanuit de hersenstam verloopt naar het perifere 
orgaan. Deze opmerking is noodzakelijk, omdat b.v. de tractus vestibulo-spinalis 
ook een efferente vestibulaire baan is.

Reeds in 1933 beschrijft LorentedeNó uitgebreide, waarschijnlijk heen en 
terugverbindingen tussen de formatio reticularis en de vestibulaire kernen.

Petrof f (1955) meldt als eerste een efferente innervatie van het vestibulaire 
neuro-epitheel bij de aap en de kat. Hij heeft zijn onderzoekingen uitgevoerd door 
middel van degeneratiepreparaten, nadat hij op verschillende plaatsen in de her
senstam de vestibulaire banen had onderbroken.

Ook Rasmussen en Gacek komen in 1958 tot de conclusie, dat er, even
als bij de cochlea, een efferente innervatie bestaat van vestibulair neuro-epitheel 
door bestudering van Wallerse degeneratie in de perifere N. vestibularis. Door 
deze schrijvers wordt over de functie van deze fibrillen niet gesproken.

Robbins c.s. (1967) beschrijft een dergelijk onderzoek bij Rana catesbeiana 
(de brulkikvors). Hij is erin geslaagd de efferente innervatie naar alle labyrin- 
thaire organen aan te tonen, met uitzondering van de papilla basilaris. Boven
dien geeft hij een ruwe schatting van het aantal efferente vezels naar de 
respectieve onderdelen. Zo zouden de drie halfcirkelvormige kanalen ieder door 
vijf tot negen efferente fibrillen bereikt worden. Hij merkt hierbij op, dat waar
schijnlijk in werkelijkheid iets meer efferente vezels aanwezig zullen zijn.

Door D o h 1 m a n c.s. (1958), D o h 1 m a n (1960), IrelandenFarkashidy 
(1961), Rossi en Cortesina (1963), R o s s i c.s. (1963) is langs een andere 
weg een bewijs gevonden voor een efferente innervatie van het vestibulair appa
raat. Al deze onderzoekers beschrijven het in ruime mate voorkomen van acetyl
cholinesterase in het neuro-epitheel. De aanwezigheid van deze stof wijst erop, 
dat op deze plaats ook acetylcholine voorhanden moet zijn.

Wanneer enkele weken tevoren de N. vestibularis wordt doorgesneden, is de 
acetylcholinesterase niet meer aantoonbaar. Ook deze experimenten wijzen dus 
op een efferente innervatie van het vestibulaire neuro-epitheel.

Schmidt (1963), Gleisner en Henriksson (1963) en S a 1 a (1964, 1965, 
1966) hebben langs electrofysiologische weg de efferente innervatie kunnen aan
tonen. Schmidt en Gleisner en Henriksson hebben actiepotentialen 
geregistreerd aan de centrale stomp van een doorsneden N. ampullaris van een
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kikvors, wanneer er vestibulaire prikkels werden toegediend. Ook extralabyrin- 
thaire (proprioceptieve) prikkels veroorzaken een efferente activiteit. S a 1 a 
heeft het efferente systeem electrisch geprikkeld en vastgesteld, dat hierdoor een 
remmende invloed op de vestibulaire reactie optreedt. Zijn metingen zijn dus te 
vergelijken met die van G a 1 a m b o s (1956) aan het gehoororgaan.

Tenslotte hebben Engström (1958), Wer sail (1960) en Wersäll en 
Flock (1963) met behulp van electronenmicroscopie het bestaan van een effe
rente innervatie aannemelijk kunnen maken. Zij beschrijven aan de sensorische 
cellen zenuwuiteinden met granulae, die kenmerkend zijn voor praesynaptische 
zenuwuiteinden in het centraal zenuwstelsel.

Men schat, dat er op circa 50 afferente fibrillen één efferente fibril aanwezig 
is (Brodal c.s. 1962).

Samenvattend zijn er dus langs vele (anatomische, histochemische, electrofysio- 
logische, experimentele en electronenmicroscopische) wegen aanwijzingen en 
bewijzen gevonden voor een efferente innervatie van het vestibulaire neuro- 
epitheel. Toch zijn in het algemeen de uitspraken over de functionele betekenis 
van deze vezels betrekkelijk vaag, omdat over dit onderdeel nog slechts zeer 
weinig gegevens ter beschikking staan. Zo schrijft Brodal c.s. (1962): „Het 
schijnt een algemeen principe te zijn, dat receptoren een efferente innervatie 
ontvangen, die enige centrale controle op de activiteit mogelijk maakt.” Hiermee 
vergelijkbaar zijn de woorden van Wersäll en Flock (1963): „Het is dus vast
gesteld, dat het vestibulair apparaat geïnnerveerd wordt door afferente en effe
rente zenuwvezels. Er is aanleiding om te geloven, dat een samenspel tussen 
afferente en efferente impulsen de werking van het orgaan beheerst.”

De huidige algemene tendens is, dat — naar analogie van het gehoororgaan — 
de efferente vezels een inhibitoire werking op het evenwichtsorgaan uitoefenen 
en de duidelijkste aanwijzingen hiervoor danken we ongetwijfeld aan S a 1 a 
(1964, 1965, 1966).

Hij wendt echter een onfysiologische electrische prikkeling van het efferente 
systeem aan om de verschijnselen te kunnen meten.

In 1963 geven Rossi en Cortesina een overzicht van hun experimenten 
bij caviae over de plaats van origine van de efferente vezels. Wat betreft het 
vestibulaire systeem komen zij tot drie bundels, waarvan er één ontspringt in de 
formatio reticularis, één uit de nucleus vestibularis lateralis (Deiters) en één uit 
een gebied, dat door hen de nucleus vestibularis intermedius genoemd wordt. De 
efferente vezels voor het gehoororgaan (de olivo-cochleaire bundel van Ras
mussen) en voor het evenwichtsorgaan treden gezamenlijk uit de hersenstam 
om het verloop van de achtste hersenzenuw verder te volgen. Eerst perifeer, bij 
het ganglion van Scarpa, verlaten de cochleaire efferente vezels de totale efferente
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bundel via de z.g. anastomose van Oort. De overige efferente fibrillen verlopen 
met de afferente zenuwen naar de respectieve vestibulaire organen.

F. Vestibulair onderzoek bij de mens

Voor het beoordelen van de functie van het evenwichtsorgaan bij de mens kan 
men een aantal methoden toepassen zoals calorisch- en draaistoelonderzoek. De 
resultaten van deze onderzoekingen berusten op een tweetal verschijnselen, die 
optreden bij prikkeling van het booggangsysteem n.1. de vestibulaire nystagmus 
en de draaisensatie. Het eerste fenomeen kan objectief door de onderzoeker wor
den waargenomen of geregistreerd door middel van electronystagmografie. Bij 
het tweede fenomeen is men afhankelijk van de mededelingen van de proef
persoon.

De techniek van het draaistoelonderzoek is als volgt: men plaatst een proef
persoon op een draaistoel of in een draaibare kamer, waarbij hij het hoofd ca. 
30° neigt, zodat de laterale halfcirkelvormige kanalen een horizontale stand 
innemen. Men laat de draaistoel (subliminaal) een bepaalde hoeksnelheid aan-
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Voorbeeld van een cupulogram van een „normaal” individu.
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nemen. Wanneer men de stoel of de kamer plotseling laat stoppen, verkrijgt men 
een vestibulaire prikkel, waarvan de grootte bekend is.

Zoals reeds gezegd (pag. 18) was het onderzoekers in de vorige eeuw niet duide
lijk, waarom de postrotatoire verschijnselen zo lang (tot bv. 30 seconden) aan
houden. Door de ontdekkingen van Steinhausen (1931), dat de cupula tot 
aan het dak van de ampulla reikt en dat het cupula-endolymfesysteem beschouwd 
kan worden als een kruipend gedempte slinger, is door van Egmond, Groen 
en Jongkees (1943-1952) de cupulometrie ontwikkeld. Deze auteurs hebben 
n.1. gevonden, dat de duur van de nystagmus en de postrotatoire draaisensatie 
recht evenredig is met de logarithme van de toegediende prikkel (fig. 1), zoals 
te verwachten viel op grond van de mechanische theorie. Toen Groen aan de 
hand van anatomische gegevens van de halfcirkelvormige kanalen de constanten 
uit de differentiaalvergelijking (zie pag. 19) berekende, viel het op, dat de
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Voorbeeld van een cupulogram van een individu, dat gevoelig is voor bewegingsziekte: lang

durige naverschijnselen.

berekeningen en de experimenteel gevonden waarden niet met elkaar overeen 
kwamen. De experimentele waarden bleken n.1. aanzienlijk kleiner, dan men 
mocht verwachten. Door dezelfde auteurs werd dit verschil verklaard door een
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centraal iiihiberend mechanisme aan te nemen. Steun voor deze hypothese werd 
gevonden in vormen van cupulogrammen, die vastgesteld konden worden bij 
verschillende soorten proefpersonen. Zo vindt men bij personen, die gevoelig 
zijn voor bewegingsziekte een zeer steil verlopende curve (fig. 2) in het cupulo- 
gram, terwijl bovendien de sensatie- en nystagmuscurve evenwijdig aan elkaar 
zijn. Zeer vermeldenswaard is, dat bij deze groep proefpersonen de experimenteel 
gevonden waarden en de berekeningen op grond van de mechanische theorie 
elkaar dekken (de Wi t 1953). De voor de hand liggende conclusie hieruit luidt, 
dat bewegingsziekte ontstaat door het ontbreken van een vestibulair inhibitie-
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Voorbeeld van een cupulogram van een individu, dat onderworpen is geweest aan sterke 

vestibulaire prikkels: kortdurende naverschijnselen.

mechanisme. Daarentegen worden zeer vlak verlopende curven (fig. 3) gevonden 
bij proefpersonen, die onderworpen zijn aan langdurige en heftige vestibulaire 
prikkels, zoals jachtvliegers (Aschan 1954, 1967; Krijger 1954), ijsdansers 
(Collins 1965) of zeelieden (de Wit 1953, van Maanen 1965). Het is 
duidelijk, dat er in deze gevallen sprake is van een sterke vestibulaire inhibitie.

Een volgend belangwekkend gegeven uit de cupulometrie is, dat bij eenzelfde 
proefpersoon de gevonden waarden in de tijd niet gelijk behoeven te blijven.
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Wanneer b.v. een jachtvlieger enige weken verlof heeft en de sterke vestibulaire 
prikkels gedurende deze periode ontbreken, vertoont hij na zijn vakantie een 
cupulogram, zoals dit gemeten kan worden bij „normale” proefpersonen (fig. 1). 
Enkele uren stuntvliegen heeft echter weer een vlak cupulogram tot gevolg 
(fig. 3). Kennelijk past de mate van inhibitie zich bij de omstandigheden aan 
(A s c h a n 1954).

Door Groen (1963, 1966) wordt de hypothese van de centrale inhibitie nog 
verder aannemelijk gemaakt door cupulogrammen te vervaardigen van pas
geboren baby’s en honden. De aanvankelijk langdurige vestibulaire reacties (die 
overigens overeenkomen met de theoretische verwachtingen) worden bij baby’s 
na enkele maanden korter. Bij de honden wordt gevonden, dat er na ca. één 
week een remmende invloed is te bespeuren, die na vier weken volledig ontwik
keld is. Aangezien het booggangsysteem bij de geboorte volledig ontwikkeld is, 
mag men aannemen, dat de vastgestelde remmende invloed van centrale oor
sprong is.

Wanneer men binnen een korte periode enkele malen achter elkaar een 
vestibulair onderzoek verricht, dan zal het opvallen, dat de duur van de vesti
bulaire verschijnselen zal afnemen. Dit is een reeds oud gegeven, daar Breuer 
bijna een eeuw geleden het woord „Adaptationsfähigkeit” gebruikt met betrek
king tot dit verschijnsel.

In 1906 wijdt Abels een lang artikel aan dit fenomeen en hij voert de term 
„Gewöhnung” (Engels: habituation) in, die door veel schrijvers wordt overgeno
men (o.a. Crampton en Schwam 1961; Henriksson c.s. 1961; Lid- 
v a 11 1962, Crampton 1962, Fluur en Men del 1962; Gu e d r y c.s. 1964; 
Guedr y 1965; Kornhuber 1966; Aschan 1967). Het is Guedry (1965), 
die aan habituation een speciale betekenis wil toekennen, steunend op een over
weldigende hoeveelheid materiaal, dat hij heeft verzameld met zijn draaistoel- 
experimenten.

Guedry spreekt van vestibulaire adaptatie bij een reactie-afname tijdens één 
(langdurige) prikkel. Deze reactie-afname zou zowel in het perifere orgaan als 
in het centraal zenuwstelsel opgewekt kunnen worden.

De term habituatie reserveert hij voor een reactie-afname na een serie vesti
bulaire prikkels. Hij neemt aan, dat hier sprake is van een centraal remmende 
invloed.

De oorzaken, die z.i. kunnen leiden tot een beeld van habituatie vat hij samen 
in drie punten:
1. een nystagmus afname na reeds enkele stimulaties, die teniet gedaan kan wor

den door het opwekken van een kunstmatige toestand van alertheid (arousal).
2. het ontstaan van een geconditioneerde, competitieve reactie.
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3. het voortbestaan van een aspecifieke habituatie, nadat de conditionering is 
verdwenen.

ad 1. Het is gebleken, dat visuele waarnemingen tijdens een experiment een 
schijn-habituatie kunnen doen veronderstellen (Crampton 1962). Ook 
is gevonden, dat de geestelijke activiteit van de proefpersoon de resultaten 
ingrijpend kan veranderen. Is na de eerste draaiproef het verrassings
element uitgeschakeld, dan geraakt de proefpersoon in zijn gemeenlijk 
donker kamertje spoedig in een toestand van somnolentie, waardoor een 
beeld van habituatie verkregen wordt, dat volledig of nagenoeg volledig 
teniet gedaan kan worden door het aanzetten tot geestelijke activiteit. In 
de Engelse literatuur wordt dit „arousal” genoemd. Deze twee invloeden 
waren Abels (1906) reeds bekend; het laatste wordt door hem met 
„Aktionsbereitschaft” aangeduid.

ad 2. G u e d r y heeft experimenten verricht, waarbij proefpersonen zeer lang 
(tot meer dan een week) in een roterende kamer leefden. Tijdens de draai- 
periode werd hen opgedragen een bepaalde hoofdbeweging te maken, 
waardoor bepaalde vestibulaire reacties optraden. Door het habituatie- 
proces namen deze reacties af. Wanneer de proefpersonen, na het stoppen 
van de draaikamer, dezelfde hoofdbeweging maakten, dan werden hier
door tegengestelde reacties opgewekt, zowel wat betreft nystagmus als 
sensatie.

Ook deze gegevens zijn niet nieuw, wanneer men bij zichzelf de sensaties 
van schommelingen nagaat na een langdurige boottocht. Volgens Groen 
(1957) is hiervoor een patrooncentrum verantwoordelijk, dat ons in staat 
stelt te anticiperen op de komende bewegingen. Hiermee worden dus 
de zogenaamde „zeebenen” verklaard.

De acties van het patrooncentrum doven vrij spoedig uit (in de grootte- 
orde van uren).

ad 3. Na een langdurige (periodieke) vestibulaire prikkeling blijft er gedurende 
een lange periode (enkele weken) een toestand van verminderde prikkel
baarheid van het evenwichtsorgaan bestaan (A s c h a n 1954).

Dat het zinvol is om te trachten de vormen van vestibulaire reactie-afname 
te definiëren moge blijken uit de diverse benamingen, die verschillende auteurs 
gebruiken voor dezelfde fenomenen.

Hallpike en Hood (1953) spreken van vermoeidheid en adaptatie. 
Mc.Cabe en Gillingham (1964) gebruiken de term vestibulaire adaptatie, 
waar andere auteurs habituatie bedoelen.
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Hoewel G u e d r y veronderstelt, dat zowel adaptatie- als habituatieverschijn- 
selen van centrale oorsprong kunnen zijn, is er toch wel een onderscheid mogelijk, 
hoewel de grens niet scherp te trekken is.

Wij zijn van mening, dat men van vestibulaire habituatie mag spreken, zodra 
het patrooncentrum aangesproken is. Het is echter niet vast te stellen, hoe lang 
de prikkeling moet duren, voordat dit het geval is.

Aschan (1967) heeft de invloed bestudeerd van o.a. alcohol op vestibulaire 
inhibitie. Hij stelt vast, dat bij jachtvliegers met een vlak cupulogram (cf. fig. 3) 
de inhibitie volledig wordt opgeheven, wanneer deze op de nuchtere maag 150 ml 
whisky gebruiken. Tot 24 uur na het toedienen van de alcohol blijft het inhibitie- 
mechanisme blijkens de cupulometrie gestoord. Na 48 uur is er weer een volledig 
herstel ingetreden.

Aschan veronderstelt, dat de alcohol als een anaestheticum werkt, waardoor 
de invloed van het centraal zenuwstelsel op het perifere orgaan opgeheven 
wordt. Deze bevinding komt overeen met de metingen van Hood en Pfaltz 
(1954), die bij konijnen geen habituatie kunnen opwekken bij een lichte anaes- 
thesie.

Uit deze voorbeelden blijkt, hoezeer het van belang is, dat het centraal zenuw
stelsel goed kan functioneren, wanneer men adaptatieverschijnselen wil bestu
deren.

Tenslotte zij nog melding gemaakt van vestibulair onderzoek onder bijzondere 
omstandigheden waarvoor belangstelling is ontstaan door de ontwikkeling van 
de ruimtevaart. Het betreft hier experimenten over vestibulaire reacties bij 
gewichtsloosheid (Oosterveld 1968) en onder omstandigheden, waarbij de 
zwaartekracht kunstmatig vergroot is (J u g a n o w 1965).

Het blijkt, dat een calorische nystagmus zeer snel uitdooft, wanneer een 
proefpersoon in een tijdelijke toestand van gewichtsloosheid wordt gebracht.

Daarentegen worden de vestibulaire reacties op calorisch onderzoek sterker, 
wanneer een proefpersoon onder invloed van een versnelling van 2 tot 3 g wordt 
gebracht. Bij nog hogere versnellingen nemen deze reacties weer af.

Doordat hier sprake is van een complexe stimulatie (de otolithorganen worden 
simultaan geprikkeld met het laterale halfcirkelvormige kanaal door calorisch 
onderzoek) zijn de resultaten van deze experimenten moeilijk te beoordelen. 
Daar het echter zeer waarschijnlijk is, dat er een samenspel en convergentie 
bestaat tussen de verschillende vestibulaire organen (Diinsing en Schäfer 
1959) worden de uitkomsten van deze experimenten als volgt verklaard: de 
verandering van zwaartekracht betekent een prikkeling voor de otolithorganen; 
als gevolg hiervan zal een inhibitoire of faciliterende invloed optreden op de 
reacties van de halfcirkelvormige kanalen.
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Hier worden dus door middel van een reeds langer bestaande hypothese (de 
inhibitie) onbegrepen vestibulaire reacties verklaard.

Dat we deze verklaring vermelden en ons hiermee ook kunnen verenigen, 
moge blijken uit het vervolg van dit proefschrift.



Hoofdstuk III

PROBLEEMSTELLING

Het wetenschappelijk onderzoek in het algemeen heeft door en na de tweede 
wereldoorlog een grote vlucht genomen.

De research van het evenwichtsorgaan in het bijzonder is hierin niet achter
gebleven. Met betrekking tot het evenwichtsorgaan zijn in deze ontwikkeling twee 
impulsen te herkennen, die voornamelijk aangezet hebben tot nader onderzoek.

De eerste is de confrontatie van het massale voorkomen van bewegingsziekte 
bij het transporteren van grote aantallen militairen over zee en door de lucht, 
hetgeen de legerleiding voor grote problemen stelde. De tweede impuls bestaat uit 
de ontwikkeling van de ruimtevaart, waarbij het voorkomen van grote ver
snellingen en gewichtsloosheid de reacties van het vestibulair apparaat onvoor
spelbaar maken. Een en ander heeft uiteraard de behoefte doen gevoelen naar 
uitgebreider kennis van de fysiologie van het evenwichtsorgaan.

In de vorige eeuw werd de betekenis van het labyrinth als evenwichtszintuig 
duidelijk door proeven, waarbij een deel van het orgaan of het gehele orgaan 
functioneel uitgeschakeld werd (Flourens 1828, Goltz 1870). Hieruit bleek 
niet alleen het belang voor het handhaven van het evenwicht van het lichaam 
in rust, maar ook waren aan een goede functie van het labyrinth reflexen ver
bonden, die een ongewenste stand in de ruimte bij bewegingen trachtten te voor
komen. Bovendien kwam de invloed aan het licht op de tonus van spieren van 
hoofd, hals, romp en ledematen, die door het vestibulair apparaat uitgeoefend 
werd (Ewald 1892).

Ten aanzien van de halfcirkelvormige kanalen ontwikkelden Mach en 
Breuer de theorie, dat bij rotatiebewegingen endolymfestromen — ontstaan 
door de traagheid en beëindigd door wrijving met de wand van de vliezige boog
gang — een vestibulaire prikkeling tot gevolg hadden. Mach stelde vast, dat een 
eenparige hoeksnelheid niet gepercipieerd werd, maar dat een hoekversnelling 
de adaequate prikkel was.

Het verklaren van langdurige (10—30 seconden) vestibulaire verschijnselen 
(nasensatie en postrotatoire nystagmus), na plotseling stoppen van een draaistoel, 
veroorzaakte vele moeilijkheden en gaf aanleiding tot het opstellen van ver
schillende hypothesen.

De grondoorzaak van deze moeilijkheden was gelegen in een onjuiste con
ceptie over de anatomische uitbreiding van de cupula. Men veronderstelde n.1., 
naar aanleiding van waarnemingen in microscopische preparaten, dat de cupula 
slechts voor een klein gedeelte uitstak in de ampulla. Theorie en experiment
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leerden, dat de endolymfestroom reeds binnen 1/10 seconde tot rust moest zijn 
gekomen na plotseling stoppen van de rotatie. De oplossing van deze problemen 
kwam in 1931 toen Steinhausen vaststelde, dat de cupula tot aan het dak 
van de ampulla reikt en passief door de massa van de endolymfe bewogen wordt. 
De elasticiteit van de cupula was verantwoordelijk voor de langzame terugkeer 
naar zijn evenwichtsstand. Op grond van de thans betrouwbare anatomische 
gegevens kon een mechanische theorie ten aanzien van de halfcirkelvormige 
kanalen opgesteld worden (v. Egmond, Jongkees en Groen 1943). Het 
bleek, dat het cupula-endolymfe systeem werkt als een meer dan kritisch ge
dempte slinger d.w.z. dat na een deviatie de cupula zijn uitgangsstand weer 
kruipend nadert. Daar het richtkoppel van de cupula klein blijkt ten opzichte 
van het traagheidskoppel bij eenheid van hoekversnelling van de endolymfe, 
functioneert de booggang bij kortdurende prikkels als een hoeksnelheidsmeter 
(v. Egmond, Groen en Jongkees 1949).

Bij draaistoelproeven kon, na plotseling stoppen na draaiing met een bepaalde, 
constante hoeksnelheid een verband gelegd worden tussen de duur van de 
vestibulaire naverschijnselen (draaisensatie en postrotatoire nystagmus) en de 
prikkelgrootte. Er kon vastgesteld worden, dat de duur van de vestibulaire na
verschijnselen recht evenredig is met de logarithme van de prikkelgrootte. Wan
neer dit verband grafisch wordt voorgesteld, verkrijgt men een cupulogram (van 
Egmond, Jongkees en Groen 1943). Indien een proefpersoon langdurig 
aan sterke vestibulaire prikkeling heeft blootgestaan (zeelieden, jachtvliegers, 
balletdansers), dan zijn de vestibulaire naverschijnselen kort en ontstaat er een 
vlak verlopende curve in het cupulogram (A s c h a n, K r ij g e r, v a n M a a n e n). 
Is een proefpersoon daarentegen zeer gevoelig voor bewegingsziekte, dan ziet men 
een steil cupulogram ontstaan (d e W i t 1952).

Het bleek, dat bij deze groep proefpersonen de duur van de vestibulaire ver
schijnselen bij het draaistoelonderzoek overeen kwam met de verwachtingen, 
zoals deze berekend konden worden op grond van de mechanische theorie van 
het vestibulair apparaat. Om de kortere duur der naverschijnselen te verklaren 
bij proefpersonen, die niet gevoelig waren voor bewegingsziekte, werd een cen
traal inhibitoir mechanisme aangenomen, dat zorg moest dragen voor vestibulaire 
aanpassing aan het bewegingspatroon van de proefpersoon (Groen 1957).

Intussen was het electrofysiologisch onderzoek op gang gekomen (Ross, 
Löwenstein 1936). Hieruit kwamen de gegevens voort van het bestaan van 
een rustactiviteit in de zenuw, die bij het horizontale kanaal een toename van de 
actiepotentiaal frequentie vertoont bij utriculopetale cupuladeviatie en een af
name van deze frequentie bij utriculofugale cupuladeviatie, in de zin van Ewald 
(1892). Over het algemeen hadden deze gegevens betrekking op metingen aan 
het geïsoleerde labyrinth d.w.z., dat het cupula-endolymfe systeem, gekoppeld via
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de haarcellen aan de desbetreffende zenuw werd onderzocht los van het centraal 
zenuwstelsel. De mechanische theorie van de booggangen werd getoetst aan en 
bevestigd door de electrofysiologische experimenten (Groen, Löwenstein 
en Vend rik ’52, Ledoux ’58, Hartog ’63); al deze metingen hadden dus 
gegevens opgeleverd voor het afferente systeem zelf, dat niet onder invloed van 
eventuele efferentie stond.

Petroff meldde in 1955 het bestaan van een efferente innervatie van het 
vestibulaire neuro-epitheel. Dit werd door vele onderzoekers later bevestigd (o.a. 
Rasmussen en Gacek 1958, Wersä 11 1960, Doh 1 man 1960, Broda 1 
1962).

Rossi en Cortesina (1963) onderzochten de herkomst van de efferente 
baan nader en kwamen tot de conclusie, dat er voor het labyrinth tenminste drie 
banen uit de formatio reticularis en de hersenstam ontspringen.

Hoewel langs verschillende wegen en door vele onderzoekers het bestaan van 
een efferente innervatie van het vestibulaire neuro-epitheel is aangetoond en dit 
thans algemeen geaccepteerd wordt, is men over het interpreteren van de functie 
hiervan nogal vaag. Naar analogie van het gehoororgaan (G a 1 a m b o s 1956) 
wordt aangenomen, dat er een inhibitoire functie aan toegeschreven moet worden.

Wanneer we nu wederom een bepaald aspect van de draaistoelproeven nader 
beschouwen, dan blijkt dat het Breuer (1874) reeds was opgevallen, dat na her
haalde rotatoire prikkeling de duur van de vestibulaire verschijnselen langzaam 
afnam. Gezien de onvolledige anatomische kennis (morfologisch en neurologisch) 
van het labyrinth kon dit niet verklaard worden.

Breuer spreekt met betrekking tot dit verschijnsel van een „Adaptations
fähigkeit”, waarvan hij de oorzaak zoekt in het perifere orgaan.

Abels introduceert in 1906 de term „Gewöhnung” (Habituation).
Deze term wordt door vele onderzoekers overgenomen en heeft thans een spe

cifieke betekenis (zie pag. 33).
Sinds enkele jaren (G u e d r y ’65, Kornhuber ’66) wordt getracht adaptatie 

en habituatie nader van elkaar te onderscheiden. Van vestibulaire adaptatie 
wordt gesproken, wanneer men te doen heeft met een reactie-afname tijdens 
één — langdurige — prikkeling. De term habituatie wordt gebruikt bij een 
reactieafname ten gevolge van een serie vestibulaire prikkels. Men veronder
stelt, dat beide fenomenen het gevolg zijn van een centraal regulerend 
mechanisme.

Wanneer we dit overzicht samenvatten komen er belangwekkende gegevens, 
maar ook vragen naar voren.
1. De mechanische theorie, getoetst aan een geïsoleerd labyrinth van een proef

dier blijkt van toepassing te zijn.
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2. De duur van nasensatie en postrotatoire nystagmus bij klinisch draaistoel- 
onderzoek van proefpersonen, die zeer gevoelig zijn voor bewegingsziekte 
komt overeen met de berekende waarden op grond van de mechanische 
theorie.

3. De duur van de verschijnselen onder 2) genoemd, is bij proefpersonen, die 
niet gevoelig zijn voor bewegingsziekte echter veel korter (vlak cupulogram). 
Om dit te verklaren is een centraal inhiberend mechanisme aangenomen.

4. Sinds 1955 wordt door vele onderzoekers een efferente innervatie beschre
ven van het vestibulaire neuro-epitheel. Men neemt aan, dat de efferente vezels 
een inhibitoire functie hebben.

Het vermoeden rijst, dat adaptatie- en habituatie-processen zich voor een deel 
reeds zullen afspelen in het perifere orgaan hierbij zijn wij ons wel bewust, dat er 
nog meer remmende invloeden bestaan, die zich echter in het centrale zenuw
stelsel zelf manifesteren en de signaalverwerking nog meer modificeren, dan 
perifeer, onder invloed van de efferentie, al het geval is.
De vragen, die deze samenvatting oproept zijn de volgende:

A. De hypothese van het centraal inhiberend mechanisme op het perifere orgaan 
is aan de perifere nervus vestibularis nog nooit onderzocht. Hiervoor ont
breekt dus het experimentele uitgangspunt.

B. Indien er een inhibitoire functie aangetoond kan worden, welke eigenschap
pen heeft deze dan? Hoe is bv. de afhankelijkheid van de prikkelgrootte en 
hoe is het verloop in de tijd?

De opzet van het hierna beschreven onderzoek is om na te gaan of in de peri
fere nervus vestibularis, ramus ampullaris lateralis een adaptatieverschijisel is 
waar te nemen bij adaequate prikkeling. Tevens zal getracht worden de functie 
van de efferente vestibulaire innervatie te bepalen.



Hoofdstuk IV

METHODIEK

Achtereenvolgens zullen worden besproken:
A. het proefdier en
B. de apparatuur.

A. Het proefdier

1. De keuze van het proefdier.

Bij de overwegingen, die leiden tot de keuze van een proefdier, beschouwt men 
allereerst de benaderingsmogelijkheden van het te onderzoeken orgaan. Hierbij 
zal als eis worden gesteld de fysiologie zo min mogelijk te verstoren. Het is echter 
redelijk om bij deze overwegingen ook de kosten en de verkrijgbaarheid te be
trekken, zodat men niet onverhoopt door gebrek aan dier of geld de experimenten 
zal moeten beëindigen. De drie genoemde factoren — benaderingsmogelijkheid, 
verkrijgbaarheid en kosten — zijn bij Rana Temporaria zeer gunstig. Een vierde 
overweging is, dat uit vele onderzoekingen talrijke gegevens over de labyrinth- 
functie van dit species te putten zijn, waarop men kan voortbouwen bij eigen 
onderzoek. (Ross 1936, Ledoux 1958, Henriksson c.s. 1962, Hartog 
1963, Gleisner en Henriksson 1963, Schmidt 1963, Robbins c.s. 
1967).

De keuze viel dus op Rana Temporaria.
Er is gebruik gemaakt van jonge, volwassen kikvorsen, omdat bij deze dieren 

de labyrinthkapsel nog weinig verbening heeft ondergaan en hierdoor gemakke
lijk te bewerken is.

Bij Rana Temporaria is de Nervus ampullaris lateralis, die bij dit onderzoek 
een allesbeheersende rol speelt, op vrij eenvoudige wijze te benaderen. Rana Aescu- 
lenta is voor dit doel iets minder geschikt, daar de N. ampullaris lateralis in dit 
type — bij de door ons gevolgde benaderingswijze — gedeeltelijk door de sacculus 
wordt bedekt, terwijl de zenuw ook korter is dan bij Rana Temporaria.

Tenslotte behoeft een kikvors als koudbloedig dier met een huidademhaling, 
weinig verzorgingsmaatregelen tijdens een operatie.

2. De anatomie.

Zeer duidelijke beschrijving van de anatomie van de kikvors, met fraaie teke
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ningen, vindt men bij Retzius (1883) en Ecker en Gaupp (1904). De 
B u r 1 e t geeft een voortreffelijk vergelijkend anatomisch overzicht van het 
labyrinth.

Het labyrinth van Rana Temporaria ligt in een deels benige, deels kraakbenige 
kapsel, caudaal van de orbita. Aan de rostro-mediale hoek van deze kapsel 
insereert de M. retractor bulbi, terwijl aan de ventro-eaudale zijde de M. levator 
scapulae inferior zijn oorsprong vindt. Ventraal van deze spieren verloopt de 
A. carotis interna; dit alles wordt bedekt door het slijmvlies van het monddak.

Binnen de osteo-cartilaginaire kapsel bevindt zich een perilymfe-ruimte, die 
omgeven is door een vaatrijk vlies met pigmentvlekken; in deze ruimte kan men 
achtereenvolgens herkennen: a. sacculus; b. utriculus, c. lagena, d. ampullae van 
de drie halfcirkelvormige kanalen, e. papilla basilaris en f. papilla amphibiorum. 
Het zal opgevallen zijn, dat bij de opsomming een cochlea ontbreekt. Toch is 
het aannemelijk, dat een kikvors in staat is te horen, omdat er een trommelvlies 
en een columella aanwezig zijn. Bovendien kan de kikvors zelf geluid vóórt
brengen en reageert hij op adaequate wijze op de specifieke roep van zijn soort
genoten. Vergelijkend anatomisch onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat de 
papilla basilaris zich bij vogels en mammalia heeft ontwikkeld tot het orgaan 
van Corti. Tenslotte hebben onderzoekingen van Frishkopf en Goldstein 
(1963, 1966) aangetoond, dat de papilla basilaris en de papilla amphibiorum 
functionele samenhang vertonen met geluid- en vibratieperceptie.

De lagena bevat, evenals sacculus en utriculus, een otolithencreme met een 
daarbij behorende sensorische macula.

De structuur en functie van de halfcirkelvormige kanalen komt overeen met 
die, welke wij kennen bij de hoger ontwikkelde dieren en de mens. De kraak
benige kanalen verlopen door het bovenste deel van de labyrinthkapsel. Een 
structureel, maar geen essentieel verschil met de mens is, dat de vliezige kanalen 
van de kikvors de kraakbenige kanalen vrijwel geheel opvullen.

De topografie van de genoemde zintuigen binnen de perilymfatische ruimte 
is als volgt:

a. Ventraal is, als een naar lateraal overhellende schijf, de sacculus herkenbaar, 
opvallend door zijn helder witte otolithencreme. Aan de mediale bovenzijde 
van de sacculus ontstaat de ductus endolymfaticus, die naar het cavum cranii 
loopt en daar eindigt in een grote ruimte: de saccus endolymfaticus.

b. Boven de sacculus bevindt zich de utriculus.
c. De lagena ligt mediaal en caudaal van de utriculus.
d. De drie halfcirkelvormige kanalen monden uit in de utriculus. De ampullen 

van het laterale (horizontale) en voorste verticale kanaal liggen dicht bij elkaar, 
rostro-lateraal in het midden van de perilymfatische ruimte, met als meest late
rale de ampulla van het horizontale halfcirkelvormige kanaal. De ampulla van
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het achterste verticale kanaal bevindt zich hier diametraal tegenover, dus caudo- 
mediaal.

e. en f. De twee laatste structuren tenslotte, de papilla basilaris en de papilla 
amphibiorum treft men aan tussen de lagena en de ampulla van het achterste 
verticale kanaal.

De zenuwen, die wat betreft afferentie hun oorsprong nemen in genoemde 
zintuigen, behoren tot de achtste hersenzenuw. De N. VIII bestaat bij de kikvors 
uit twee grote stammen (een voorste en een achterste), die door afzonderlijke 
foramina in de schedel treden, zich in het ganglion Scarpae verenigen en dan 
eerst de medulla oblongata bereiken.

De voorste stam omvat vezels van de ampullen van het horizontale en voorste 
verticale kanaal, van de utriculus en van de sacculus; de achterste stam draagt 
zorg voor de prikkelgeleiding van de overige vier genoemde zintuigonderdelen. 
De voorste stam verloopt ventraal in de perilymfatische ruimte. De twee meest 
laterale takken (de N. ampullaris anterior en de N. ampullaris lateralis) treden 
aan de ventrale zijde uit de ampullen der bijbehorende halfcirkelvormige kanalen. 
Het is dan ook wegens deze topografische verhoudingen, dat wij een ventrale 
benaderingsweg verkozen.

Alle genoemde organen en zenuwen zijn omgeven door een vlekkig gepigmen- 
teerd vlies, dat lamina propria wordt genoemd.

De verzorgende bloedvaten voor de zintuigen en zenuwen treden met de twee 
stammen van de N. VIII uit de schedel in de perilymfatische ruimte. Het zijn af
splitsingen van de A. basilaris en zij bereiken de organen, die zij moeten verzorgen, 
door langs de takken van de zenuw te verlopen.

3. De narcose.

Om de kikvors te immobiliseren werd meestal suboccipitaal een dwarslaesie 
van het ruggemerg aangebracht. Ter controle is enige malen de plaats van de 
dwarslaesie macroscopisch geïnspecteerd. Het bleek, dat er geen bloeding was 
opgetreden, die hoger gelegen delen van het centraal zenuwstelsel zou kunnen 
beïnvloeden. Na deze ingreep konden gemiddeld 3 uur lang betrouwbare resul
taten worden verkregen bij de proeven.

Gleisner en Henriksson (1963) vermelden, dat het hun, niet 
lukte registratie te verkrijgen na het aanbrengen van een dwarslaesie. Dit komt 
niet overeen met onze bevindingen. Bovengenoemde schrijvers gebruiken als mid
del om de kikvors te immobiliseren curare. Indien zij, na herhaalde stimulatie een 
„response decline” waarnemen, schrijven zij dit toe aan een belemmering van 
prikkeloverdracht ten gevolge van de curare toediening op sensorische eenheden.
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De registraties werden soms hinderlijk gestoord door oogbewegingen. Om deze 
storing op te heffen hebben we verschillende malen — nadat dus reeds een 
dwarslaesie was aangebracht — curare toegediend. Er is ons niet gebleken, dat 
curare invloed uitoefende op de door ons geregistreerde activiteit van de N. 
ampullaris lateralis, door de uitkomsten vóór en na de curare toediening met 
elkaar te vergelijken.

4. De operatietechniek

Na een suboccipitale dwarslaesie aangebracht te hebben, wordt de kikvors 
op de rug gelegd en met een speld door het rostrum aan de operatietafel gefixeerd. 
Om de labyrinthkapsel te kunnen bereiken moet de onderkaak ver teruggeslagen 
worden. Hiertoe worden de kaakspieren doorgeknipt en beiderzijds de mandibu- 
laire gewrichten geopend. Door de daar voorkomende bloedvaten met de electro- 
cauter te bewerken kan dit zonder bloedverlies tot stand gebracht worden. 
Wanneer de onderkaak is teruggeslagen kan het gehele monddak tot aan de oeso
phagus overzien worden.
Het slijmvlies van het monddak wordt mediaan gekliefd en naar opzij tot aan 
de tuba auditiva ingeknipt.

Caudaal van de oogbol zien we dan een benige verhevenheid, die mediaal in 
contact staat met de schedelbasis. Over deze verhevenheid verloopt een groot 
pulserend bloedvat: de A. carotis interna. Deze kan straffeloos geofferd worden, 
daar het vestibulair apparaat, zoals gezegd, via de A. basilaris in de zuurstof- 
behoefte voorzien wordt. Van deze verhevenheid (de labyrinthkapsel) kan gemak
kelijk het periost, en voor zover nodig, aan de caudale zijde de M. levator 
scapulae inferior en aan de rostrale zijde de M. retractor bulbi verwijderd 
worden. Vervolgens wordt het bot, dat een laagsgewijze bouw vertoont, met een 
pincet of een boor — naar gelang de hardheid — weggenomen, waarna er zich 
een zachtere kraakbeenlaag presenteert. Indien ook deze laag met voorzichtige 
hand is afgeprepareerd, lukt het dikwijls de intacte perilymferuimte, omgeven 
door zijn vlekkig gepigmenteerd vlies, zichtbaar te maken. Het eerste, wat dan in 
het oog springt, is de sacculus met zijn witte otolithencreme. Om tot de N. am
pullaris lateralis te geraken moet een deel van de voorwand van de labyrinth
kapsel weggenomen worden, waarbij het nauwelijks te vermijden is, dat de vliezige 
kapsel geperforeerd wordt. Wanneer de gewenste zenuw ä vue gebracht is, blijft 
er nog over de lamina propria te verwijderen, hetgeen de meest delicate handeling 
van de operatie is, die pas na enige oefening met succes tot voleinding gebracht 
kan worden. Het is van belang, om de zenuw goed schoon te prepareren, opdat 
een voldoende contact met de electrode verzekerd kan zijn. Hierbij mag echter 
het aanliggende bloedvat niet beschadigd worden (fig. 4).
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Wanneer de electrode is aangebracht, wordt ter plaatse een druppel vloeibare 
paraffine geappliceerd, om het labyrinth voor uitdroging te behoeden.

De te bewerken structuren hebben dermate kleine afmetingen, dat gebruik 
van een binoculair operatiemicroscoop noodzakelijk is. Bij de laatste handelingen 
wordt gebruik gemaakt van een aanzienlijke vergroting (40 X), wat aanleiding 
geeft tot een ander voordeel. Bij een dergelijke vergroting is men in staat de 
corpuscula van de bloedvloeistof door de vaten te zien bewegen. De snelheid 
van beweging geeft een goede indruk over de momentane vitaliteit van het 
proefdier.

Om de kikvors in zijn geheel voor uitdroging te behoeden, wordt hij bedekt 
door een met water bevochtigd lapje textiel.

B. De apparatuur

1. De micromanipulator.
Er is gebruik gemaakt van een micromanipulator, die in de werkplaats van 

de afdeling fysische labyrinthologie ontwikkeld en vervaardigd is. Deze is on
ontbeerlijk om de electrode op de juiste plaats aan te brengen en hem daar te 
houden gedurende de registraties.

Op een massief metalen voetstuk zijn twee kolommen gemonteerd. Aan elk der 
kolommen is een systeem van drie loodrecht op elkaar staande sleden en wagens 
bevestigd, die door middel van fijne schroeven bewogen kunnen worden. Aan 
de derde wagen is een bevestigingsmogelijkheid voor de electrode, zodat deze 
binnen bepaalde grenzen in alle gewenste richtingen gemanipuleerd kan worden. 
Tussen de twee kolommen bevindt zich een houten plateau, waarop de kikvors 
eenvoudig gefixeerd kan worden en waarop de operatie plaats vindt.

2. De electroden.

Als aardelectrode diende een gechloreerd zilveren plaatje, waarop de kop van 
de kikvors kwam te rusten.

Voor de registratie van de actiespanningen van de intacte zenuw werd gebruik 
gemaakt van een metalen haakje, dat juist om de zenuw paste. Voor de afleidingen 
van een zenuwstomp — hetzij een centrale, hetzij een perifere — gebruikten we 
meestal pincetten (horlogemakerspincet nr. 5) met zeer fijne punten, die door 
een hydraulisch systeem geopend en gesloten konden worden, waardoor de aan 
te wenden kracht zeer fijn doseerbaar was.

Deze pincetten, die aanvankelijk aan de manipulator gemonteerd waren, 
bleken niet bruikbaar om de door ons gesignaleerde adaptatie geschikt te regis
treren, omdat door de knijpdruk op de zenuw (nodig voor een goed contact),
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de afferente en efferente impulsen het knijppunt niet konden passeren en er aldus 
geen samenspel mogelijk was tussen perifeer orgaan en centraal zenuwstelsel. Het 
pincet en het haakje konden beide electrisch geïsoleerd ten opzichte van de micro- 
manipulator worden bevestigd.

3. De torsieschommel.

Ook de torsieschommel (fig. 5) is een product uit eigen huis: aan een om
gekeerd U-vormig rek is een metalen strip bevestigd, waaraan is opgehangen een 
Faraday-kooi. Hierin kan de micromanipulator worden geplaatst, en wel zo
danig, dat de kop van de kikvors zich juist in het middelpunt van de slinger
beweging bevindt.

Door met een verschuifbare kleminrichting de lengte van de metalen strip te 
variëren en door gewichten aan de Faraday-kooi te bevestigen kan men de tril
lingstijd naar wens instellen van 0.8 tot ca. 8 seconden.

Excentrische deviaties worden tegengegaan door een strak gespannen snaar, 
van het middelpunt der Faraday-kooi naar beneden. De amplitude van de slin
gerbeweging kan men aflezen op een in graden verdeelde schaal, waarlangs een 
aan de schommel bevestigde naald beweegt. Wanneer de trillingstijden niet te 
kort gekozen worden, ca. 2 sec., treedt er slechts een geringe demping op.

Dat de torsieschommel als stimulator van het horizontale halfcirkelvormige 
kanaal werd gekozen, past zeer wel in het kader van het verschijnsel, dat werd 
bestudeerd. Het gaat immers om het vergelijken van een aantal op elkaar vol
gende reacties, die optreden na voortdurende herhaling van een gelijke prikkel. 
Hiertoe is de torsieschommel uitermate geschikt.

4. De registratie-apparatuur-

Het was de bedoeling om zenuwactiviteit in de vorm van actiespanningen te 
versterken en te registreren. Men kan deze actiespanningen opvatten als een 
wisselstroomverschijnsel.

De registratie-apparatuur bestaat uit verschillende onderdelen:
a. voorversterker,
b. pulsenteller,
c. eigenlijke registratie-apparatuur,
d. monitor voor schommelbeweging.

a. Als voorversterker is gebruik gemaakt van een Philbrick-versterker van 
het type P 25 AU. Dit is een stabiele, getransistoriseerde versterker met een laag 
ruisniveau( 2/jN top-top bij maximale versterking). De versterking is door 
middel van een potentiometer instelbaar van 100 tot 1000 X. De voeding
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bestaat uit batterijen of een accumulator ( + 15 V en —15 V), zodat brom van 
de netspanning geheel vermeden kan worden.

b. Voor de activiteit van het orgaan is het aantal pulsen per tijdseenheid 
representatief. Om deze reden is een pulsenteller tussengeschakeld. Dit apparaat 
telt de versterkte actiespanningen van de zenuw en is in staat om een gelijk
stroom af te geven, die evenredig is met het aantal pulsen per tijdseenheid. Dit 
wil dus zeggen, dat de uittredende gelijkstroom groter zal worden, naarmate de 
frequentie der actiespanningen toeneemt.

De tijdconstante is instelbaar van 30 tot 120 msec.
Het minimum niveau van de te tellen pulsen is ook regelbaar in Volts. Dit is 

zeer wenselijk, omdat bij alle proefdieren het contact tussen electrode en zenuw 
niet identiek is. Hoe beter het contact is, des te groter zal de actiespanning zijn, 
die door de electrode geleid wordt.

Vóór de pulsenteller (ontworpen en vervaardigd op de electronische werkplaats 
van de afdeling fysische labyrinthologie) is nog een audiomonitor geschakeld, die 
ons in staat stelt de geproduceerde actiespanningen als een roffel boven de ruis 
te horen.

c. De eigenlijke registratie-apparatuur bestaat uit een tweekanaals schrijver, 
merk Offner, type 504 B. Omdat er een gelijkstroom als ingangssignaal wordt 
gebruikt, is er een gelijkstroomversterker ingebouwd, type 481, die met een 
mechanische hakker werkt met een frequentie van 400 Hz. Het resultaat van de 
registratie is dus, dat de uitslag op het papier evenredig is met het door de 
pulsenteller getelde aantal pulsen.

d. Door middel van het tweede kanaal van de schrijver kan de schommel
beweging geregistreerd worden. Hiertoe is onder de Faraday-kooi een monitor 
aangebracht, bestaande uit een magneet en spoel, waardoor een hoogfrequente 
wisselstroom (20.000 Hz) gestuurd wordt. De variabele factor wordt ingevoerd 
in de vorm van een weekijzeren strip, gespannen om een cilinder van kunststof. 
De metalen strip heeft een geleidelijk variërende breedte, waardoor er bij een 
schommelbeweging een impedantieverandering optreedt. Na gelijkrichten 
wordt dit signaal in het overgebleven kanaal van de Offner-schrijver ingevoerd 
en zodoende een registratie verkregen van de schommelbeweging. Tenslotte 
zij vermeld, dat er twee voorversterkers en twee pulsentellers aanwezig waren, 
zodat de mogelijkheid bestond om simultaan reacties te registreren van linker en 
rechter labyrinth.

Van deze mogelijkheid is herhaaldelijk gebruik gemaakt. De schommel
beweging kon op dat moment niet op papier worden gebracht, maar was dan 
uit andere gegevens bekend.

Vermeld dienen nog te worden de moeilijkheden, die opgetreden zijn bij
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de eerste ijkingsexperimenten. De haakelectrode en de versterker-apparatuur 
werden aanvankelijk met elkaar verbonden door een coaxiale, capaciteitsarme 
kabel. Het bleek echter, dat de torsie in deze kabel ten gevolge van de schommel
bewegingen een storend signaal invoerde. Dit was des te storender, omdat de 
afwijkingen op het registrogram geleken op het beeld, dat verwacht mocht wor
den ten gevolge van de frequentiemodulatie der actiespanningen in de zenuw. 
Deze storing kon opgeheven worden door het gebruik van een twee-aderige 
afgeschermde kabel en is in de loop van het onderzoek niet meer opgetreden.

Enkele vergelijkend anatomische opmerkingen (ontleend aan: De Burlet 
1934).

Beschouwen we bij de vertebraten de ontwikkeling van het labyrinth, dan 
valt op, dat één gedeelte vrijwel onveranderd blijft (zowel in structuur als in 
functie) en een ander gedeelte een variabeler vorm toont en zich aanpast aan de 
veranderende omstandigheden van het leefmilieu.

We zien een systeem van ruimten en booggangen, gevuld met endolymfe. Dit 
systeem wordt omgeven door bot, dat de vorm van het vliezig labyrinth weer
spiegelt. Tussen het bot en het vliezig labyrinth bevindt zich een met perilymfe 
gevulde ruimte, die doortrokken is met bindweefselstrengen, om het vliezige 
gedeelte in meerdere of mindere mate te fixeren. In grote trekken is er een pars 
superior en een pars inferior te herkennen. Uit de pars superior ontwikkelen 
zich de utriculus en de drie loodrecht op elkaar staande halfcirkelvormige 
kanalen (dit is het, wat functie en vorm betreft, stabiele gedeelte). Uit de pars 
inferior ontstaat de sacculus, die in zijn ontwikkelingsgeschiedenis uitbochtingen 
met bepaalde — fylogenetisch jongere — functies gaat vertonen (dit is het 
variabele gedeelte). Het labyrinth in zijn oervorm heeft de functie van even
wichtsorgaan. Op een gegeven moment ontstaat er in de perilymfatische ruimte 
een gedeelte, dat zijn bindweefselstrengen verliest en in verbinding staat met 
een bepaalde uitbochting van de sacculus. Dit gedeelte van de perilymfe krijgt 
dan de functie om prikkels van buitenaf naar een orgaan te geleiden. In het alge
meen zal hier sprake zijn van akoustische prikkels. Uit deze bepaalde uitbochting 
van de sacculus zal het orgaan van Corti ontstaan, dat omgeven door de peri
lymfe de cochlea vormt.

In de aanvang van dit hoofdstuk werd een overweging opgenomen bij een 
onderzoek de fysiologie zo min mogelijk te verstoren. Om tot de N. ampullaris 
te geraken, wordt de perilymfatische ruimte geopend en stroomt de perilymfe 
af. Daar we deze vloeistof voor het statische gedeelte van het labyrinth geen 
andere dan beschermende functie toekennen — dus niet van belang voor gelei
ding van prikkels uit de buitenwereld — menen we, dat de fysiologische verhou-
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dingen niet zodanig worden verstoord door de operatie, dat de uitkomsten on
betrouwbaar zouden zijn.

Samenvattend verschijnt in de zich evoluerende levensstructuren steeds weer 
de utriculus en de drie halfcirkelvormige kanalen met een hardnekkige gelijkheid 
in vorm en functie.

Van de andere organen toont de sacculus in grootte flinke variaties, terwijl de 
lagena bij de zoogdieren verdwijnt. De papilla basilaris ontwikkelt zich tot het 
orgaan van Corti in een cochlea.

Aan deze feiten menen we een sterk argument te mogen ontlenen om te ver
onderstellen, dat de adaptatie, die bij Rana Temporaria is aangetoond, van grote 
betekenis is om de verschijnselen bij de mens, opgewekt door prikkeling van het 
horizontale halfcirkelvormige kanaal, beter te leren begrijpen.





Fig. 4
Operatiepreparaat van het linker labyrinth van Rana Temporaria



Fig. 5
Torsieschommel met micromanipulator



Hoofdstuk V

RESULTATEN

A. Inleiding

Met de in hoofdstuk IV beschreven apparatuur werden registraties verkregen 
van frequentiemodulatie der actiespanningen in de N. ampullaris lateralis van 
Rana Temporaria. Door de registraties uit te meten zijn kwantitatieve interpre
taties mogelijk.

Van Ledoux (1958), die het cupula-endolymfe-systeem, gekoppeld aan een 
zenuw, zeer uitgebreid bestudeerd heeft, kennen we de techniek van het werken 
met een kikker-preparaat, waarvan de onderkaak en het lichaam operatief 
verwijderd zijn. Hij doorsneed hierbij de N. ampullaris lateralis en verkreeg zijn 
gegevens van de perifere stomp van deze zenuw. Hiermee mat hij dus eigen
schappen van het geïsoleerde orgaan. Deze gegevens verschilden niet van die, 
welke van een volledige kikvors afgeleid konden worden, waarbij echter even
eens de zenuwverbinding met het centraal zenuwstelsel na doorsnijding was 
verbroken.

T
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Fig. 6
Proefdier nr. 50

Bovenste spoor: schommelbeweging. Trillingstijd 2,5 sec. Hoeksnelheid 12,5°/sec. 
Onderste spoor: modulerende activiteit in N.ampullaris lateralis van een kikkerpreparaat. De 

opeenvolgende reacties zijn nagenoeg alle even groot.

Een registratie, verkregen van een bovenbeschreven kikkerpreparaat is afge- 
beeld in fig. 6. Hier is het preparaat samen met de micromanipulator geplaatst 
op een torsieschommel; het laterale halfcirkelvormige kanaal neemt een hori
zontale stand in. Het aflezen van het onderste spoor van de registratie behoeft
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nog een nadere toelichting. Wanneer de electrode om de zenuw is aangebracht 
en aan de versterkerapparatuur is aangesloten, hoort men door de audiomonitor 
een ruis van de voorversterker, waarop is gesuperponeerd de als geluid weerge
geven spontane activiteit in de zenuw. De pulsenteller wordt nu zodanig inge
steld, dat de spontane activiteit nog juist geteld wordt en de ruis niet. Dit wordt 
op het registrogram weergegeven door een lijn, die voortdurend kleine verheven
heden vertoont. Krijgt, door een beweging van de torsieschommel, de cupula een 
utriculofugale deviatie, dan verdwijnt de spontane activiteit bij geschikte schom- 
melamplitude. In het registrogram kan dit afgelezen worden door het niet meer 
optreden van de verhevenheden. Bij een utriculopetale cupuladeviatie zal de fre
quentie der actiepotentialen daarentegen stijgen, waardoor er een uitwijking van 
de registratienaald ontstaat, die evenredig is met het getelde aantal actiespan- 
ningen per tijdseenheid.

Zoals uit de figuur te lezen is, hebben wij door een bepaalde instelling van de 
apparatuur een gedeelte van de onderzijde van de sinusoidale modulatie der actie- 
spanningen afgesneden. Dit heeft als voordeel, dat hiermee een veel rustiger 
beeld van een registrogram verkregen wordt (minder ruis). De metingen aan 
het registrogram werden als volgt verricht: de sinusoidale figuur werd gecomple
teerd door uit de hand de ontbrekende toppen in te tekenen. De afstand van de 
eerste + toppen tot —toppen werd gemeten en het midden hiervan werd be
schouwd als het niveau van de rustactiviteit. Vanuit dit niveau als nullijn is 
steeds de AP-frequentie bepaald van de + toppen der opeenvolgende sinusoidale 
reacties op de schommelbeweging.

Indien bij een kikkerpreparaat, zoals Ledoux dit gebruikte (dus een ge
ïsoleerde kop), de zenuw niet doorsneden wordt en de gegevens van de intacte 
zenuw afgeleid worden, dan vertoont het registrogram weer een overeenkomstig 
beeld.

Samenvattend kan er gesteld worden, dat een registratie van de perifere stomp 
van een doorgesneden N. ampullaris lateralis hetzij van een kikkerkop, hetzij 
van een volledige kikvors, èn de registratie van een intacte zenuw van een 
kikkerkop eenzelfde beeld vertonen, n.1. van een reactie van constante grootte, 
bij een gegeven prikkel, ongeacht de prikkelduur.

Bij de bovenbeschreven drie afleidingsmogelijkheden laten zich de volgende 
eigenschappen meten.

De hoeveelheid actiespanningen per tijdseenheid, die geregistreerd zal worden 
bij een utriculopetale cupuladeviatie van het horizontale kanaal is afhankelijk 
van twee grootheden:
1. het contact van de zenuw met de electrode. Het is dan ook van belang om 

de lamina propria zo goed mogelijk van de zenuw te verwijderen, om een zo 
duidelijk mogelijke reactie te kunnen registreren.
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Fig. 7
Proefdier nr. 50

Zenuwactiviteit bij een trillingstijd van 2,5 sec., met de hoeksnelheid als parameter.

Tabel I

Hoeksnelheid van de torsieschommel (°/sec) 
Amplitude van de torsieschommel (graden) 
Aantal actiespanningen per seconde

5 10 15 20 25 30
12.5 25 37.5 50 62.5 75

220 370 470 550 600 630

2. De mate van cupuladeviatie, die afhankelijk is van de intensiteit van de 
stimulus. Fig. 7 geeft een beeld van de naalduitslag bij verschillende hoeksnel- 
heden bij een trillingstijd van 2.5 sec van de torsieschommel. Tabel I geeft 
een overzicht van de frequentie van de actiepotentialen bij gegeven amplitude 
(hoeksnelheid), zoals dit gevonden werd bij kikker no. 50.

De maximale hoeksnelheid kan bij gegeven trillingstijd en amplitude eenvoudig 
berekend worden uit de formule

2 n

waarbij y de hoeksnelheid in graden per seconde is, T de trillingstijd en A de am
plitude van de torsieschommel in graden.

In Fig. 8 is in grafiek gebracht het verband tussen het aantal actiepotentialen 
per seconde in de zenuw en de hoeksnelheid van de schommelbeweging ontleend 
aan fig. 7. Hieruit blijkt duidelijk, dat er tot een hoeksnelheid van ongeveer 
30°/sec een lineaire toename van het aantal actiepotentialen per sec. bestaat. Bij 
grotere hoeksnelheden ziet men, dat de frequentie der actiepotentialen verhou
dingsgewijze minder toeneemt. Dit is in volledige overeenstemming met de be
vindingen van Hartog (1963), die stelt, dat boven een impulsgrootte van 
30°/sec er een alineariteit in de reacties optreedt.

Naar een hypothese van Groen (persoonlijke mededeling) kan deze alineari
teit toegeschreven worden aan een vervorming van de cupula. Bij snelheden tot 
30°/sec is de deviatie van de cupula evenredig met de hoeksnelheid; bij grotere 
impulsen zou de cupula niet alleen slechts verplaatst worden, maar ook door
buigen, zodat de schijnbare deviatie minder groot is (zie fig. 9). Deze schijnbare 
deviatie wordt nl. bepaald door de hoek tussen de cupula en de crista ampullaris,
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Fig. 8
Proefdier nr. 50

Verband tussen actiepotentiaalfrequentie en prikkelgrootte (i.c. hoeksnelheid) bij kikkerpreparaat.

cupula

crista ampullaris

A B

Fig. 9
A. cupula in rusttoestand.

B. vrij sterke cupuladeviatie, waarbij de cupula doorbuigt.
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waar zich de mechanoreceptoren van het halfcirkelvormige kanaal bevinden. 
Het is dan wel mogelijk, dat het gedeelte van de cupula, dat het verst verwijderd 
is van de crista ampullaris, een grotere hoek maakt met deze crista, maar dit 
wordt niet gepercipieerd.

Een andere eigenschap van het horizontale kanaal vinden we bij langdurige 
prikkeling (bijv. 4 minuten). Het blijkt dan, dat bij utrieulopetale cupuladeviaties 
de frequentie der actiepotentialen gemiddeld even groot is aan het begin en het 
einde der stimulatie. Dit gegeven laat twee conclusies toe:
1. Enige vorm van adaptatie is op deze wijze niet aan te tonen.
2. Vermoeidheid van het perifere orgaan treedt niet op.

De gevoeligheid van de gebruikte apparatuur is zodanig, dat het onder gun
stige omstandigheden herhaaldelijk is gelukt om duidelijke frequentiemodulatie 
van de zenuwactiviteit aan te tonen bij een amplitude van de torsieschommel van 
1° (T = 2.5 sec.). Dit komt overeen met een hoeksnelheid van 2.5%ec.

De hierbeschreven meetresultaten, verkregen bij het geïsoleerde perifere or
gaan, stemmen geheel overeen met de bevindingen van Ledoux (1958) en 
Hartog (1963), zodat voor verdere bijzonderheden naar de desbetreffende 
literatuur verwezen wordt.

Voor ons onderzoek zijn deze metingen slechts van belang geweest ter verifi
catie van de operatieve techniek en de werking van de versterker- en registratie- 
apparatuur. Bovendien vormden deze metingen een welkome inleiding tot het 
eigen onderzoek.

B. De adaptatie

Uit de literatuur is bekend, dat bijv. bij de mens zeer spoedig adaptatie aan 
vestibulaire prikkels kan optreden. De reactie op herhaalde draaistoelprikkels 
van constante grootte neemt af, zoals door vele onderzoekers is aangetoond 
(H allpike en Hood 1953, A s c h a n 1954, Hood en Pfaltz 
1954, Hood 1960, Crampton 1962, Guedry 1965). De bijzon
dere vorm van adaptatie, zoals deze bij proefpersonen is beschreven, die voort
durend aan abnormaal sterke vestibulaire stimuli onderworpen zijn (jachtvliegers, 
balletdansers, kunstrijders en dergelijken) is door Krijger (1954) en Groen 
(1957) als inhibitoire functie beschreven en op theoretische gronden als van 
centrale oorsprong gedacht.

Sinds Petrof f (1955) en Rasmussen en Gacek (1958) ook een efferente 
baan van de N. vestibularis beschreven, is voor deze hypothese een anatomische 
basis gelegd. Electrofysiologische onderzoekingen van Sala (1966) hebben sterke 
argumenten opgeleverd, dat de efferente banen betrokken zijn bij het vesti
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bulaire adaptatiemechanisme. Voor het gehoor is deze theorie bewezen door 
Galambos(1956). Men neemt aan, dat dit regulerend (inhiberend) mechanisme 
behoort tot het werkingsgebied van de formatio reticularis, die via de efferente 
banen in verbinding staat met het perifere orgaan. Bij het gehoororgaan is dit de 
baan van Rasmussen (1946, 1953).

Deze gegevens overwegend, bestond er vóór ons onderzoek een sterk vermoe
den, dat de efferente activiteit van het centraal zenuwstelsel op het perifere 
orgaan zich zou manifesteren in een reductie van actiepotentiaalfrequentie bij 
herhaalde prikkeling (naar analogie van de bij het gehoororgaan verkregen 
resultaten). Daarom was het imperatief om te werken met een proefdier, dat de 
beschikking had over een goed functionerend centraal zenuwstelsel en om de 
zenuwverbinding van het te onderzoeken perifere orgaan met het centraal 
zenuwstelsel ongeschonden te laten.

Onze proefnemingen werden dan ook verricht bij volledig intacte kikvorsen 
met een goede bloedcirculatie en de registraties werden verkregen van een on
geschonden N. ampullaris lateralis. Voor het afleiden van een intacte zenuw moet 
echter plaatselijk de lamina propria versvijderd worden. Dit dient met de grootste 
voorzichtigheid te geschieden en vereist derhalve veel oefening, zoals bij de 
methodiek (zie pag. 42) beschreven is.

De trillingstijd van de sinusoidale stimulatie bedroeg steeds 2.5 sec, tenzij anders 
vermeld. De amplitude van de torsieschommel werd gevarieerd van 1 tot 30°, 
dus de hoeksnelheid van 2.5 tot 75°/sec. Wanneer onder deze omstandigheden

O —>—i—I—I—'
-*■ 5 sec

Fig. 10
Proefdier nr. 17

Bovenste spoor: schommelbeweging. Hoeksnelheid 75°/sec. 
Onderste spoor: kleiner wordende naalduitslag: adaptatie.
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een registrogram vervaardigd wordt, dan valt op, dat de aanvankelijk grote uit
slagen van de registratienaald kleiner worden bij gelijkblijvende schommelampli- 
tude. Dit is afgebeeld in Fig. 10.

Wat is nu de betekenis van het kleiner worden van de uitslag van de registratie
naald?

De haakvormige electrode is om de N. ampullaris lateralis gelegd en maakt 
contact met een bepaald aantal zenuwfibrillen. De door deze fibrillen voort
geleide actiepotentialen worden door de electrode naar de versterker- en registra- 
tie-apparatuur geleid. Het aantal actiepotentialen per tijdseenheid, dat aan één 
fibril gemeten kan worden is afhankelijk van de stand van de cupula.

AP/S«C1200l
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A. Schommelbeweging 1-20. Aanvankelijk snelle daling van de zenuwactiviteit, later langzame

afname.
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B. Schommelbeweging 50-60. Dezelfde waarden als bij schommelbeweging 15 en volgende.

Fig. 11
Proefdier nr. 10
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De afzonderlijke fibrillen vuren asynchroon af. Daar onze electrode in contact 
staat met een groot aantal fibrillen (20 tot 30), krijgen we een goede algemene 
indruk van de activiteit in de gehele zenuw en hiermede van de prikkelingstoe- 
stand van het perifere orgaan. Wanneer nu bij gelijkblijvende prikkelgrootte de 
uitslag van de registratienaald kleiner wordt en dus het aantal actiepotentialen 
per seconde minder wordt, dan wil dit zeggen, dat het tijdsinterval tussen de 
opeenvolgende actiepotentialen groter wordt (iedere actiepotentiaal behoudt zijn 
grootte). Dit is nu juist een objectief criterium, zoals Davis dit in 1961 aangaf 
voor adaptatie.

Beschouwen we thans bij een hoeksnelheid van 75°/sec een reeks van 100 
schommelbewegingen. Bij een trillingstijd van 2.5 sec. betekent dit een stimulatie 
van ruim 4 minuten. Tijdens de stimulatie wordt er op toegezien, dat demping 
van de schommelbeweging geen rol kan spelen, door op gezette tijden de torsie- 
schommel voorzichtig een geringe impuls te geven, zodat de hoeksnelheid steeds 
nagenoeg 75°/sec blijft. Het zal dan opvallen, dat er tijdens de eerste sinusoidale 
bewegingen een aanzienlijke daling van de activiteit optreedt. Vervolgens komt
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Kg. 12
Proefdier nr. 32

Verloop van de actiepotentiaalfrequentie in de tijd, bij voortdurende stimulatie (75°/sec.).
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er een periode, waarin de uitslagen van de registratienaald nagenoeg gelijk blijven 
(Fig. 11A en B).

In grafiek gebracht verkrijgen we een beeld als in Fig. 12 is weergegeven. Hier 
is in de ordinaat uitgezet het maximum aantal actiepotentialen per tijdseenheid 
per schommeling als functie van de tijd. De vorm hiervan komt volledig overeen 
met een beeld van adaptatie, zoals we dit mogen verwachten naar analogie van 
metingen verricht bij andere organen (Matthews 1931Hood 1950^ 
Burkhardt 1960 ***).

Tabel II

kikker nr. hoeksnelheid
o/sec

aanvangs-
waarde
AP/sec

eindwaarde
AP/sec

adaptatie
%

karakteristieke 
tijd in sec.

6 75 600 210 65 51
9 75 680 340 50 30

10 75 860 420 52 15
11 75 430 160 63 16
12 75 380 30 92 13
13 75 560 250 56 30
15 75 170 10 94 30
16 75 460 30 93 40
18 75 1200 670 44 57
21 75 1100 80 93 105
22 75 600 10 98 31
24 75 850 110 87 56
28 75 190 10 95 39
29 75 620 420 32 27
31 75 450 250 45 31
32 75 350 110 69 46
33 75 520 100 81 36
34 75 310 10 97 38
39 50 550 280 49 50
40 50 170 60 65 43
41 75 460 300 35 38
44 50 600 210 65 20
46 50 260 60 77 27
47 25 170 70 59 23
49 12.5 300 110 63 19
50 12.5 360 190 47 32
51 75 320 110 66 35
52 25 250 20 92 50

* bij een voetspier van de kikker.
** bij het gehoororgaan van de mens. 

*** algemene zintuiglijke adaptatie.
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Bij een serie van 28 proefdieren (uit 53) kon adaptatie op deze wijze worden 
geregistreerd.

(De andere 25 proefdieren zijn gebruikt, hetzij voor het geïsoleerde preparaat, 
hetzij voor lineariteitsmetingen. Ook was een aantal registraties (ca. 10) on
bruikbaar).

In Tabel II zijn deze gegevens samengevat. De vijfde kolom geeft in procenten 
de reductie, die opgetreden is in de AP-frequentie ten gevolge van de inhiberende 
werking van het centraal zenuwstelsel. Kolom 6 geeft de karakteristieke tijd van 
de adaptatie. Deze karakteristieke tijd kan berekend worden door in grafiek te 
brengen het verband tussen de reductie der AP-frequentie en de tijd. In de ordi-

■o 1 o

tijd in seconden
Fig. 13

Proefdier nr. 32
Vgl. fig. 12. In de ordinaat (met logarithmische schaal) is de actiepotentiaalfrequentie uitgezet, 

verminderd met de gevonden waarde van de eindtoestand bij volledige adaptatie.
In de abscis de tijd in seconden.
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naat — die een logarithmische schaal heeft — wordt uitgezet het aantal actie- 
potentialen per seconde, verminderd met de gevonden constante eindwaarde, 
terwijl in de abscis — met metrische schaal — de tijd in seconden wordt uitgezet. 
Een voorbeeld hiervan geeft Fig. 13. Het gemiddelde van de gevonden punten 
wordt weergegeven door een rechte lijn. De helling van deze lijn bepaalt de 
karakteristieke tijd. De gedachtengang, die geleid heeft tot het logarithmiseren 
van de reductie der actiepotentialen is de volgende: bij globale inspectie van 
Fig. 12 ziet men een aanvankelijk snelle daling geleidelijk aan minder snel worden. 
Een dergelijk proces zou wel eens een exponentieel verloop kunnen betekenen 
en wel volgens de aanname:

f = (f0—foo) e—kt + f 03
Hierin is f de frequentie der actiespanningen en f0 de aanvankelijke AP-fre- 

quentie; f«, stelt de frequentie voor na volledige adaptatie, k is een constante 
voor de adaptatiesnelheid. In de ordinaat van Fig. 8 is derhalve uitgezet f—f 
(= (f0—f o,) e—kt). Uit de helling van de grafiek laat zich de constante k direct 

1 . ..aflezen: q. = “^“is gelijk aan de karakteristieke tijd (want bij t = u is de oor-

1
spronkelijke waarde tot op — gedaald).

Zoals te verwachten was, zijn er vrij sterke individuele verschillen in mate 
van adaptatie en karakteristieke tijd.

Bij een aantal van 20 proefdieren hebben de gegevens betrekking op een hoek- 
snelheid van 75°/sec. Hierbij werd een variatie gevonden voor de reductie van 
AP-frequentie van 32 tot 98%, terwijl de karakteristieke tijd uiteenliep van 13 
tot 105 seconden.

Gemiddeld is bij deze 20 proefdieren de reductie van de AP-frequentie ten 
gevolge van de adaptatie 72 ± 21 %. De karakteristieke adaptatietijd bedraagt 
gemiddeld 38 ± 12 seconden. De onzekerheid bij deze twee grootheden is als 
standaarddeviatie gegeven.

C. Enkele nadere gegevens van de adaptatie

a. Adaptatie als functie van prikkelgrootte.
In Fig. 8 wordt van het geïsoleerde preparaat het verband gegeven tussen het 

aantal actiepotentialen per seconde en de hoeksnelheid van de schommelbewe
ging. Het blijkt nu, dat de aanvankelijke (niet geadapteerde) reacties van een 
volledige kikvors met intacte N. ampullaris lateralis eenzelfde samenhang ver
tonen tussen AP-frequentie en hoeksnelheid van de schommel (fig. 14).

Uit Tabel II is af te lezen, dat bij de eerste proefdieren dikwijls — of vaak
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Fig. 14
Proefdier nr. 41

curve A: actiepotentiaalfrequentie met hoeksnelheid (stimulusgrootte) als parameter aan het
begin van het experiment

curve B: idem, nadat volledige adaptatie is bereikt.

ook uitsluitend — een hoeksnelheid van 75°/ sec gebruikt wordt voor stimulatie, 
omdat op deze wijze de reacties het duidelijkst zijn en een eventueel aan
wezige adaptatie het gemakkelijkst kan worden opgemerkt op het registrogram. 
Toen een aantal malen de adaptatie op duidelijke wijze aldus aangetoond was en 
we enigszins vertrouwd geraakt waren met dit beeld werd getracht het totale 
adaptatieverschijnsel niet alleen als functie van de tijd, maar ook als functie van 
de mechanische prikkelgrootte te meten. Hiertoe werd bij eenzelfde proefdier 
de adaptatie geregistreerd bij verschillende hoeksnelheden, nadat eerst de relatie 
tussen hoeksnelheid en de ongeadapteerde AP-frequentie gelegd was. Dit laatste 
werd gedaan door met ruime tijdsintervallen (ca. 1 minuut) de torsieschommel 
telkens twee perioden te laten maken, waarbij de amplitude met stappen van 5° 
werd vergroot (hetgeen telkens een toename van 12.5°/sec betekent).

Tabel III

Hoeksnelheid van de schommel (Vsec) 12.5 25 37.5 50 62.5 75
zonder adaptatie (AP/sec) 135 270 370 430 450 470
met adaptatie (AP/sec) 105 200 260 290 300
reductie (°/o) 23 26 30 33 36
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Voor kikvors nr. 51 zijn deze gegevens samengevat in tabel III. Uit deze tabel 
blijkt, dat de mate van reductie toeneemt bij vergroting van de hoeksnelheid c.q. 
van de stimulus. In fig. 14 is dit grafisch voorgesteld. Ook hierin vinden we dus 
overeenstemming met de door H o o d bij het gehoororgaan gemeten toename van 
„perstimulatory fatigue” bij grotere geluidsintensiteit, alleen niet in die mate. 
De metingen verricht bij kikkers 52 en 53 geven bovendien een fraai beeld van 
het veranderen van de karakteristieke tijd van de adaptatie bij verschillende 
hoeksnelheden. Voor kikker 52 zijn deze gegevens weergegeven in Tabel IV.

Tabel IV

Hoeksnelheid (°/sec) 25 50 75
Karakteristieke tijd (sec) 55 22 15

Uit deze tabel is af te lezen, dat bij een grotere hoeksnelheid de karakteristieke 
adaptatietijd kleiner wordt. Bij deze metingen werd circa een half uur gewacht 
tussen de afzonderlijke metingen.

b. Herstel van prikkelbaarheid.
Wanneer na langdurige stimulatie (langer dan de karakteristieke tijd) volledige 

adaptatie bereikt is, bevindt het perifere orgaan zich in een toestand van ver
laagde prikkelbaarheid. Deze toestand blijft na beëindigen van de prikkeling 
gedurende enige tijd bestaan. Er treedt volgens onze onderzoekingen een geleide
lijke terugkeer op naar het prikkelbaarheidsniveau, zoals dit gevonden werd bij 
de aanvang van een proefneming. Als voorbeeld moge dienen de metingen ver
richt bij kikvors nr. 52. Bij een hoeksnelheid van 25°/sec werd de adaptatie ge
registreerd. Nadat volledige adaptatie was verkregen, werd de AP-frequentie

Tabel V

AP frequentie

Uitgangswaarde 760
volledige a daptatie 280
na 1 min. rust na volledige adaptatie 420
na 2 min. >> jj 540
na 3 min. >> >> 700
na 4 min. 5> » » 770
na 5 min. >) JJ 760
na 6 min. » JJ JJ 750
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gemeten na 1 minuut rust, tot weer de waarde van volledige adaptatie bereikt 
was. Vervolgens werden de zenuwreacties gemeten, na twee minuten rust, etc. 
De gevonden waarden zijn vervat in Tabel V.

A P/sec
800

600

500

400

300

100 -

tijd in minuten

Kg. 15
Proefdier nr. 52

Herstel van de prikkelbaarheid van het perifere orgaan na volledige adaptatie.

In grafiek gebracht krijgen we een beeld als in Fig. 15. Bij 20 kikkers hebben 
we gevonden, dat er na een rustperiode van circa 5 minuten een volledig herstel 
van de gevoeligheid van het orgaan was ingetreden. Het herstel duurt gemiddeld 
langer (n.1. 5 min.) dan het bereiken van volledige adaptatie (n.1. gemiddeld 
2 min.).

D. Invloed van de efferente vezels

Wanneer we willen nagaan of de oorzaak van de gevonden adaptatie in het 
orgaan zelve zetelt, of in het centraal zenuwstelsel zijn oorsprong vindt, dan
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moeten we naar een methode zoeken om de invloed van het centraal zenuwstelsel 
op te heffen. Het eenvoudigste is natuurlijk om de zenuw te doorsnijden op een 
plaats tussen de electrode en het centraal zenuwstelsel. Dit heeft echter een 
tweetal nadelen: ten eerste wordt hierdoor de bloedvoorziening naar het hori
zontale kanaal ook afgesneden, waardoor er een ingrijpende verandering in de 
proefopstelling intreedt, die het ons onmogelijk maakt om voor het gestelde doel 
de uitkomsten vóór en na de ingreep te vergelijken. Ten tweede maakt door
snijding van de zenuw het onmogelijk om nog metingen te verrichten uitgebreider 
dan slechts het vaststellen, dat er geen adaptatieverschijnselen meer optreden. 
Dit gegeven is ons immers reeds bekend uit onderzoekingen van L e d o u x (1958) 
en Hartog (1963), die steeds met doorgesneden zenuw werkten, zoals in de in
leiding van dit hoofdstuk beschreven is.

Om deze redenen leek het wenselijk de efferente banen tijdelijk uit te schakelen. 
Naar analogie van het onderzoek van Leibbrandt (1964) zijn onze gedachten 
uitgegaan naar een locaal-anaestheticum. Het doel van deze methode is het 
tijdelijk blokkeren van de efferente vezels. Daar de efferente vezels perifeer 
eenzelfde verloop hebben als de afferente vezels is het mogelijk hem te atta
queren op enige plaats in het verloop van de desbetreffende zenuw.

Dat eventueel ook de prikkelgeleiding van de efferente vezels onderbroken 
wordt, schaadt de mechanische eigenschappen van het perifere orgaan niet en zal 
onze gegevens in dit opzicht dus niet beïnvloeden. Een gelukkige omstandigheid 
is, dat de betreffende zenuw over een zodanige lengte in de perilymfatische 
ruimte te volgen is, dat er een gedeelte tussen de electrode en de intreeplaats in de 
schedelholte kan worden gevonden, waar onderbreking van de prikkelgeleiding 
goed mogelijk is. Aldus werd daar ter plaatse een stukje garen, gedrenkt in een 
1 °/o lidocaïne-oplossing, gedurende enige tijd in contact gehouden met de N. 
vestibularis r. anterior.

Na een dergelijke applicatie bleek er duidelijke verandering in het registro- 
gram op te treden, nadat er aanvankelijk adaptatie was geregistreerd. Tijdens 
de geleidingsonderbreking ontstond een beeld, dat gemiddeld even grote reacties 
op gelijke draaiïmpulsen liet zien. Afhankelijk van de dosering, duurde de wer
king van het locaal-anaestheticum 10—30 minuten. Na deze periode kon weer 
een beeld van adaptatie verkregen worden op het registrogram (Fig. 16). Het 
bleek mogelijk om door hernieuwde blokkade de adaptatie nogmaals te doen ver
dwijnen.

Fig. 16 geeft de beelden weer, die werden verkregen bij het rechter labyrinth 
van proefdier nr. 46. In Fig. 16A en D wordt de registratie gestoord door de hart- 
actie. (Sommige registrogrammen werden hierdoor volledig onbruikbaar). In 
fig. 16A treedt er een duidelijk zichtbare adaptatie op. Na blokkering van de
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Fig. 16
Proefdier nr. 46

A. Registratie van zenuwactiviteit vlak voor lidocaïne applicatie. Adaptatie is duidelijk aanwezig.
Hoeksnelheid 75°/sec.

B. Na blokkering van de zenuwgeleiding met lidocaïne is er geen adaptatie. Hoeksnelheid 50°/sec.
C. Tussen B en C is een periode van 15 minuten rust. Er kan minder activiteit geregistreerd wor

den en adaptatie doet weer zijn intrede. Hoeksnelheid 50°/sec.
D. Wederom is de zenuwgeleiding geblokkeerd. Hoeksnelheid 75°/sec.

zenuw met lidocaïne is het adaptatiebeeld niet meer waarneembaar. (Fig. 16B). 
Bovendien is er een aanduiding van ontremming. Nadat het proefdier 15 minuten 
met rust is gelaten, wordt weer geregistreerd (fig. 16C). De activiteit is in zijn 
geheel verminderd en adaptatie doet wederom zijn intrede. Het is mogelijk om 
door een hernieuwde blokkade, de adaptatie nogmaals te doen verdwijnen 
(fig. 16D).

Het zal opvallen, dat in fig. 16A en 16C de aanvangswaarden van de AP-frequentie niet 
gelijk zijn. Dit wordt op de volgende wijze verklaard. Tijdens lidocaïne applicatie is het wegens 
plaatsgebrek noodzakelijk om de haakelectrode van de zenuw los te maken. Wanneer nader
hand de electrode weer in contact gebracht wordt met de zenuw, zal het contact met de zenuw 
anders zijn dan bij de eerste meting. De registraties 16A en 16C zijn dan ook niet geheel ver
gelijkbaar.

Bovendien moet opgemerkt worden, dat de registratie in lichte mate gestoord wordt door de 
hartactie (fig. 16A en 16D).
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De onregelmatigheid in de sinusoidale figuur van het bovenste spoor werd veroorzaakt door een 
tijdelijke storing in het registratiemechanisme van de torsieschommelbeweging. De schommel
beweging zelf verliep geheel regelmatig.

De geleidingsonderbreking heeft ons bovendien sterke aanwijzingen gegeven, 
dat het uitschakelen van de efferente invloed het vestibulaire orgaan kan ont
remmen. Bij een tweetal kikvorsen (no. 46 links en no. 47) is het nl. voorgekomen, 
dat er aan het begin van het experiment geen bruikbare registratie verkregen 
kon worden, terwijl er duidelijke (niet adapterende) reacties zichtbaar werden, 
nadat de zenuwgeleiding onderbroken was met lidocaïne (fig. 17).
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Fig. 17
Proefdier nr. 47

A. De eerste meting van het experiment. Een duidelijke registratie kan niet verkregen worden.
Hoeksnelheid 50°/sec.

B. Afleiding van dezelfde zenuw na applicatie van lidocaine: duidelijke zenuwactiviteit; geen
adaptatie. Hoeksnelheid 75°/sec.

Met deze proef is dus aangetoond, dat de efferente banen verantwoordelijk zijn 
voor de adaptatie van het horizontale kanaal, zoals deze door ons geregistreerd 
werd. Bovendien is gebleken, dat het centraal zenuwstelsel door middel van zijn 
efferente banen grote invloed kan uitoefenen op de prikkelbaarheid van het 
perifere orgaan. Het is echter zeer waarschijnlijk, dat de aanvankelijke prikkel
baarheid van het perifere orgaan afhankelijk is van de vooraf ondernomen of 
ondergane bewegingen en ook van de situatie, waarin het proefdier zich bevindt. 
Aangezien het vangen van de kikvors en de operatieve ingreep een „stress”- 
situatie teweegbrengen, is het niet mogelijk om over de geadapteerde toestand
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(geïnhibeerde toestand), waarin het proefdier reeds verkeerde, voordat een 
vestibulaire prikkeling op de torsieschommel werd gegeven, quantitatieve uit
spraken te doen.

Bovenbeschreven verschijnselen zijn bij 5 kikkers op bevredigende wijze ge
registreerd. Het bleek steeds mogelijk, na lidocaïne applicatie, adaptatie te doen 
verdwijnen of een ontremming teweeg te brengen. Soms waren beide verschijn
selen gelijktijdig zichtbaar. Bij één van deze vijf exemplaren werd achtereen
volgens de efferentie naar het linker en naar het rechter labyrinth geblokkeerd 
met als resultaat, dat resp. links en rechts de tevoren geregistreerde adaptatie tot 
verdwijnen werd gebracht. Het bleek tevens, dat blokkering van het rechter 
labyrinth geen invloed had op de gevoeligheid (met of zonder adaptatie) van 
het linker labyrinth.

E. De rustactiviteit

Zojuist hebben we gesteld, dat de prikkelbaarheid van het vestibulaire orgaan 
beïnvloed kan worden door de efferentie van het centrale zenuwstelsel. Deze 
prikkelbaarheid kan gemeten worden, door vanuit het niveau van de rustactiviteit 
de toe- of afname van de A.P.-frequentie te meten t.g.v. een bepaalde prikkel. 
Het is in dit verband interessant te weten, of de rustactiviteit zelve beïnvloed 
wordt door een serie vestibulaire prikkels. Wanneer we hierover gegevens kunnen 
verkrijgen, zal het mogelijk zijn vast te stellen of door het adaptatiemechanisme 
de prikkeloverdracht in zijn geheel wordt beïnvloed, of dat er mogelijk sprake is 
van een verminderde remming en excitatie vanuit een vaste rustactiviteit.

Met het doel over deze vraag een indruk te krijgen zijn metingen verricht bij 
3 kikkers, waarbij volledig vergelijkbare resultaten zijn verkregen.

De gevoeligheid van de pulsen-frequentieteller werd op maximaal ingesteld, 
waardoor er een duidelijk beeld verkregen kon worden van de rustactiviteit, 
uiteraard verontreinigd door de ruis van de voorversterkers. Nadat de ruis en 
de rustactiviteit geregistreerd waren, werd bij verschillende hoeksnelheden de 
zenuwactiviteit gemeten. Vervolgens werd de kikvors onderworpen aan een serie 
schommelbewegingen, waarbij een duidelijke adaptatie optrad. Wanneer het 
niveau van de reacties nagenoeg constant bleef en er dus volledige adaptatie was 
bereikt, werd de schommel stil gezet. De versterker- en registratie-apparatuur 
bleef in werking. Daardoor konden we aan het registrogram het niveau van de 
rustactiviteit, vermeerderd met de ruis, meten op verschillende tijdstippen na 
het stoppen van de stimulatie en ook na verschillende stimulatiegrootten. De 
uitkomsten konden vergeleken worden met de gevonden waarden vóór de 
stimulatie.

Uit deze metingen is gebleken, dat, ongeacht de stimulatiegrootte, de rust-
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activiteit afneemt met een constant bedrag, wanneer gedurende de voorgaande 
prikkelserie volledige adaptatie is bereikt. De mate van reductie ligt in de grootte- 
orde van de reductie, die gemeten werd tijdens stimulatie, eveneens op een tijd
stip, nadat volledige adaptatie was bereikt.

400

300

200

niveau rustactivite.it
\ (o ng e a da pt eerd^

niveau r u s t a c t i v i t eit (geadapteerd)

hoeksnelheid

Fig. 18
Proefdier nr. 53A

Diagram, waarin is weergegeven de reductie in actiepotentiaalfrequentie ten gevolge van adap- 
tatieverschijnselen (ook van de rustactiviteit).

Hiermee zijn we dus in staat een completer beeld te geven van de invloed van 
de adaptatie op de prikkelbaarheid van het perifere orgaan (fig. 18). Het 
blijkt dus, dat de opgeroepen adaptatieverschijnselen de prikkeloverdracht in 
zijn geheel beïnvloeden en wel in negatieve zin.

De rustactiviteit is niet alleen gemeten direct na een serie vestibulaire prikkels, 
maar ook na 1 minuut en 2 minuten etc. na het beëindigen van de prikkeling.

Uit deze metingen blijkt, dat volgens de verwachtingen het herstel van prikkel
baarheid gelijke tred houdt met de reeds beschreven gegevens van herstel van 
prikkelbaarheid (zie pag. 62, fig. 15). Ook in deze gevallen is een tijdsduur van 
gemiddeld 5 minuten gevonden voor een volledig herstel tot het niveau van rust
activiteit, zoals dit gemeten werd vóór de serie prikkels.

In de waarden van fig. 18 is een correctie aangebracht voor de ruis. Dit heeft 
als volgt plaats gehad. Het verschil tussen de minimum naalduitslagen tijdens 
rust en tijdens stimulatie (dus de -toppen) is beschouwd als de verontreiniging ten 
gevolge van de ruis. Dit constante bedrag (50 impulsen per seconde) is van de 
AP-frequentie van de rustactiviteit afgetrokken.
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F. Een uitingsvorm van het efferente systeem

Om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van het samenspel afferentie- 
efferentie bij het vestibulaire apparaat van de kikvors, zoals zich dit uit bij onze 
meetmethode, hebben we ook pogingen ondernomen om de efferente actiepoten- 
tialen zelf te registreren. Bij een achttal proefdieren is dit op bevredigende wijze 
gelukt. Daar wij twee kanalen op onze schrijver tot onze beschikking hadden, 
hebben we bij dit soort experimenten meestal één spoor gebruikt voor het 
registreren van de reacties van een intacte zenuw aan één zijde en het tweede

AP/sec
500-rt

I-------------------- ------ 1
O 5 sec

Fig. 19
Proefdier nr. 41

Bovenste spoor: efferente activiteit, gemeten aan de centrale stomp van de doorgesneden N.am- 
pullaris lateralis dexter. Na de derde schommelbeweging is deze activiteit vrijwel niet meer te

meten.
Onderste spoor: gelijktijdige registratie van zenuwactiviteit van de N.ampullaris lateralis sinister 

van hetzelfde proefdier, waaraan adaptatie gemeten kan worden.

spoor voor het zichtbaar maken van de efferente activiteit van de andere zijde. 
Voor dit laatste werd door middel van de micromanipulator een pincet met zeer 
fijne punten (horlogemakerspincet no. 5) om de N. ampullaris lateralis aange
bracht, waarna de zenuwcontinuiteit werd verbroken op een plaats tussen het 
als electrode fungerende pincet en de ampulla.

Wanneer de torsieschommel wordt aangedreven, lukt het onder gunstige 
omstandigheden om op één spoor een adapterende reactie van de intacte zenuw
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te registreren en op het andere spoor een beeld te verkrijgen van de efferente 
activiteit, die door de schommelbeweging contralateraal wordt opgewekt. In 
fig. 19 is het resultaat weergegeven, verkregen bij proefdier 41 bij een hoeksnel- 
heid van 75%ec. De overige 7 kikkers vertoonden een hiermee overeenkomstig 
beeld. Het is ons gebleken, dat we voor een duidelijke registratie van de efferentie 
grote hoeksnelheden moesten gebruiken. Het valt direct op, dat de efferente 
activiteit snel afneemt. Na vier schommelingen is deze op het registrogram al 
vrijwel niet meer herkenbaar.

De AP-frequentie van de afferentie bedraagt in dit voorbeeld 900, die van de 
eerste efferente „volley” 500 (de tweede 250 en de derde 200 AP/sec).

De efferente volley verschijnt in de periode, dat de cupula aan de contra
laterale zijde utriculofugaal gedreven wordt en op de terugweg nog juist de 
evenwichtsstand niet bereikt heeft. Het maximum wordt bereikt even na de 
evenwichtsstand.
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Fig. 20
Bovenste spoor: sporadisch optredende efferente activiteit, na enige tijd schommelen; weergegeven

zijn de schommelingen 39 t/m 46.
Onderste spoor: gelijktijdige afleiding van intacte zenuw. Er is reeds een toestand van volledige

adaptatie.

Wanneer we enige tijd blijven stimuleren, verschijnt er op onregelmatige — 
voor ons willekeurige — tijdstippen een efferente piek op het registrogram (zie 
fig. 20). * Deze piek blijkt dan ook wel op te treden wanneer de contralaterale

* Daar de versterking van het bovenste spoor veel groter is dan die van het onderste spoor 
vertegenwoordigt een even grote naalduitslag op het onderste spoor een belangrijk grotere AP- 
frequentie dan op het bovenste spoor.
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zijde een utriculopetale cupuladeviatie heeft. Het is onwaarschijnlijk, dat de 
signalen gemeten aan de centrale stomp artefacten zijn, daar zij in de andere 
(intacte) zenuw een afspiegeling geven (zie de pijlen).

Bij het registreren van de efferente activiteit bij kikker no. 52 bij een hoek- 
snelheid van 25°/sec was de schommelbeweging op een gegeven moment gedempt 
tot 12.5°/sec. Er was geen efferente activiteit aantoonbaar op dat tijdstip. Toen op 
vrij abrupte wijze de hoeksnelheid weer op 25°/sec gebracht werd, had dit een 
gelijktijdige efferente piek tot gevolg voor beide zijden (fig. 21). Dit was repro
duceerbaar. Wanneer we nu deze laatste gegevens aan een beschouwing onder-
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Fig. 21
Verandering van toestand roept efferente activiteit op naar beide zijden gelijktijdig.

werpen, dan blijkt er efferente activiteit registreerbaar aan het begin van een 
serie schommelbewegingen na een periode van rust en ook bij een aanzienlijke, 
snelle verandering van de hoeksnelheid. Dit doet ons veronderstellen, dat veran
dering van bewegingstoestand een bepaalde vorm van efferente activiteit tot 
gevolg heeft.

Evenals GleisnerenHenriksson (1963) hebben we een duidelijke af
name van de efferentie waargenomen, wanneer op de huid van de kikvors een 
wat, gedrenkt in aether, geappliceerd wordt. Indien deze wat wordt weggenomen, 
treedt er niet alleen na 10 minuten een herstel van deze activiteit op, maar komt 
hij zelfs in versterkte mate terug. Er zijn dan ongebreidelde, geen samenhang met 
de toegediende prikkels vertonende reacties registreerbaar, die zelfs voortduren 
na beëindiging van de schommelbeweging (fig. 22).
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Onze bevindingen over de registreerbare verschijningsvorm van efferente actie- 
potentialen komen volledig overeen met de resultaten van Gleisner en Hen- 
riksson (1963).

O 5 s«c

Fig- 22
Bovenste spoor: grotere efferente activiteit, 10 minuten na stoppen van de aetherapplicatie. Deze 

activiteit zet zich nog voort, nadat de schommel is stilgezet (onderste spoor).





Hoofdstuk VI

DISCUSSIE

Betrouwbaarheid van de metingen

a. apparatuur en registratietechniek.
b. proefdier.

ad a. Bij ons onderzoek zijn er geen aanwijzingen geweest voor stoorverschijn- 
selen, behoudens de in hoofdstuk III gesignaleerde kabelinvloeden. Nadat 
deze kwestie geregeld was hebben wij gedurende de gehele onderzoek- 
periode geen afwijkingen, zoals gevoeligheidsverandering of ontregeling 
van de apparatuur kunnen constateren. Deze zouden zich ogenblikkelijk 
kenbaar gemaakt hebben.

ad b. De proefdieren (Rana temporaria) hebben over het algemeen zeer con
stante eigenschappen getoond. Opmerkelijk was het voorkomen van 
parasieten in de vorm van een verder niet gedifferentieerd type nematode, 
die zelfs tot in de labyrinthaire kapsel was doorgedrongen (de labyrin- 
thaire organen bleken niet meer te functioneren). Seizoeninvloeden heb
ben zich gedurende de werkperiode (augustus tot maart van het daarop
volgende jaar) niet voorgedaan. Het is namelijk bekend, dat de kikkers 
slechte proefdieren worden voor het afleiden van actiepotentialen ge
durende de paartijd; klaarblijkelijk valt deze buiten de genoemde werk
periode.

Wel is opgevallen, dat de kikkers, die tijdens de eigenlijke hibernatie- 
periode (kunstmatig beïnvloed door het verblijf in een verlicht en ver
warmd laboratorium) veel sterker inhibitie vertoonden, dan buiten die 
periode.

Samenvattend kan over de betrouwbaarheid van apparatuur en proefdier
tezamen nog het volgende gezegd worden:
1. Bij het begin van de metingen aan een proefdier behoefde de apparatuur 

slechts aangepast te worden voor de rustactiviteit van het onderhavige proef
dier. Werd er met het geïsoleerde labyrinthpreparaat gewerkt (Ledoux-Har- 
tog-werkwijze), dan was de gevoeligheid van preparaat en apparatuur teza
men constant gedurende de proefnemingen (circa 2 ä 3 uur); bovendien was er 
geen adaptatie aanwezig.
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2. Bij het intacte proefdier nr. 38 kon de relatie gelegd worden tussen reacties 
bij het „dode” dier en het levende: aanvankelijk kon er een fraai beeld van 
adaptatie worden verkregen.
Na het overlijden van het proefdier gedroeg het zich als onder 1) genoemde 
preparaten, die constante gevoeligheid bezitten zonder adaptatie en volledig 
ontremd zijn.

3. Blokkering van de zenuwgeleiding door lidocaïne heeft tot gevolg, dat het 
perifere labyrinth van deze kikker zich tijdelijk gaat gedragen als een ge
ïsoleerd preparaat. Deze blokkering uit zich dan in sterke labyrinthaire 
reacties (hoge actiepotentiaalfrequentie) van constante grootte bij gegeven 
prikkel, gedurende de gehele tijd, dat de verdoving aanhoudt).
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Fig. 23
Voorbeeld van een meting, waarbij de adaptatie bijna 100 °/o bedraagt.

1 minuut rust heeft de prikkelbaarheid zich gedeeltelijk hersteld; voortgezette prik
keling leidt weer tot vorig adaptatieniveau.
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Om deze drie redenen menen wij, dat wij fysiologische eigenschappen van het 
labyrinth van de kikvors gemeten hebben onder reproduceerbare condities.

Alle kikkers van wie een bruikbare registratie verkregen is (28 van de 53), 
tonen een zekere en duidelijk meetbare mate van adaptatie. Wij vermeldden 
reeds, dat er inter-individueel soms aanzienlijke verschillen aanwezig kunnen 
zijn. Zo is de reactie van kikker nr. 22 na een aantal schommelingen (ca. 30) 
zodanig sterk gereduceerd, dat de modulatie moeilijk te herkennen is op het 
registrogram, terwijl de aanvankelijke reacties zeer duidelijk zijn af te lezen. De 
reductie bedraagt in dit geval dus bijna 100%. Dat deze waarneming juist is en 
opgevat kan worden als een reductie ten gevolge van adaptatie, moge o.a. blijken 
uit het feit, dat na een minuut rust weer een goede reactie geregistreerd kan wor
den, zij het niet zo groot als de aanvankelijke. Deze reactie neemt bij voortduren 
der stimulatie weer af tot een nauwelijks te meten waarde (zie fig. 23). Na een 
rustperiode van 5 minuten zou de aanvankelijke gevoeligheid wel volledig bereikt 
zijn.

Bezien wij de resultaten van kikker nr. 29, dan is de adaptatie na een overeen
komstige prikkelsterkte en duur als voor bovengenoemde nr. 22, veel geringer 
n.1. 32 %. Gemiddeld is er 72 + 21 % reductie, waaruit volgt, dat we van een 
duidelijk meetbaar adaptatie-fenomeen mogen spreken bij het perifere labyrinth 
van de intacte kikker.

De karakteristieke adaptatietijden van de kikkers vertonen ook enige markante 
bijzonderheden. In de eerste plaats vinden we een aanzienlijke spreiding in 
adaptatiesnelheid (uitgedrukt in de karakteristieke tijd). De uiterste waarden zijn: 
13 seconden (kikker 12) en 105 seconden (kikker 21), met een gemiddelde waarde 
van 38 + 12 seconden. In de tweede plaats is zowel de mate van adaptatie als 
de snelheid (karakteristieke tijd) afhankelijk van de prikkelgrootte. Uit de 
metingen blijkt, dat de karakteristieke tijd korter wordt, naarmate de prikkel
sterkte toeneemt (zie tabel IV). Klaarblijkelijk is dit een uiting van adaptatie- 
behoefte.

Dit laatste doet zich ook voor bij de mate van adaptatie: de reductie door 
adaptatie bedraagt bij sterke prikkeling (750/sec) gemiddeld 72 ± 21 %, terwijl 
deze grootheid 30 + 6% bedraagt bij zwakke prikkeling (12,5°/sec).

Bij al deze beschouwingen moeten we echter in aanmerking nemen, dat de 
aanvangstoestand van de kikker reeds adaptatie (inhibitie) vertoont in een mate, 
die niet alleen afhangt van individuele eigenschappen, maar ook van de onmid
dellijk aan de proef voorafgaande toestand. Deze kwestie kan fraai toegelicht 
worden aan de hand van de bevindingen bij kikker 38, waarbij onder ver-
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schillende omstandigheden de relatie hoeksnelheid —AP-frequentie is gemeten. 
De resultaten hiervan worden weergegeven door fig. 24.

1000

600

200

hoeksnelheid

Fig. 24
Proefdier nr. 38

Verband tussen actiepotentiaalfrequentie en stimulusgrootte onder verschillende omstandigheden.
Curve 1. Na volledige adaptatie.

Curve 2. Aan het begin van het experiment.
Curve 3. Zonder centrale inhibitie.

Curve I verbindt de AP-frequentiewaarden, gevonden na volledige adaptatie 
bij verschillende hoeksnelheden.

Curve II geeft het verband tussen hoeksnelheid en AP-frequentie, zoals dit 
aan het begin van het experiment gevonden werd.

Curve III tenslotte, geeft hetzelfde verband na de „dood” van het proefdier. 
We mogen aannemen, dat tijdens de laatste metingen de invloed van het cen
traal zenuwstelsel volledig is opgeheven. Het verschil tussen curve I en II wordt 
veroorzaakt door de adaptatie van het evenwichtsorgaan aan toegediende stimu
latie. Het verschil tussen curve II en III moet worden toegeschreven aan het 
volledig uitvallen van de invloed van het centraal zenuwstelsel op het perifere 
orgaan. We kunnen hieruit dus concluderen, dat er bij het begin van het experi
ment reeds een grote mate van inhibitie bestond, die nog kan toenemen, afhanke
lijk van de toegediende vestibulaire prikkels. Na 5 minuten rust, (sinds de proef 
van curve I) worden de waarden van curve II weer bereikt. Ook wanneer we
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langer wachten (bv. een half uur) blijven de waarden van curve II gehandhaafd. 
Met deze metingen wordt duidelijk gedemonstreerd, dat er twee werkings
wijzen van de efferente innervatie van het vestibulair orgaan aangetoond kunnen 
worden: Ten eerste een inhibitie, die afhankelijk is van vooraf ondernomen bewe
gingen of van een bepaalde stress-situatie. Ten tweede, een inhibitie, die zich 
superponeert op de eerste en waarvan de mate afhankelijk is van de duur en 
sterkte der vestibulaire prikkeling.

Het is duidelijk, dat de in het voorgaande hoofdstuk beschreven adaptatie- 
verschijnselen en alle eigenschappen daarvan, een gevolg zijn van de laatst
genoemde soort inhibitie. Daar deze zich in korte tijd ontwikkelt en ook slechts 
korte tijd aanhoudt na beëindiging van de prikkelserie, stellen wij voor om deze 
„kortdurende inhibitie” „provocatie-inhibitie” te noemen in tegenstelling tot de 
„langdurige inhibitie”, die wij „continue inhibitie” zouden willen noemen en die 
reeds aanwezig is bij het begin van een experiment. Dat er eventueel nog een 
derde soort inhibitie aanwezig zou zijn, die „zeer kortdurend” zou zijn en in 
het perifere orgaan zelf ontwikkeld zou worden (dus niet onderworpen aan een 
efferente innervatie) hebben we met onze meetmethodiek niet kunnen aantonen, 
omdat daarvoor de duur van één prikkeling onvermijdelijk te lang is.

Dat uit onze onderzoekingen de aanwijzing naar voren is gekomen over het 
bestaan van verschillende werkwijzen van terugkoppeling op het evenwichts
orgaan, behoeft niet als verrassend ervaren te worden. Immers, waneer we de 
resultaten van de experimenten van Rossi en Cortesina (1963) beschouwen, 
dan blijkt, dat zij tenminste drie verschillende gebieden in de formatie reticularis 
en de hersenstam vinden, waaruit efferente vezels ontspringen naar het labyrinth. 
Het is niet verwonderlijk, dat van deze bevindingen thans — in ieder geval 
gedeeltelijk — een fysiologisch substraat is gevonden. In dit stadium is het 
echter niet mogelijk om een relatie te leggen tussen de plaats van oorsprong 
en de werkingswijze van de efferente vezels.

De actiepotentiaalfrequentie

Vooraf dient eerst nog iets opgemerkt te worden over de technische moei
lijkheden bij het afleiden van actie-potentialen bij het intacte proefdier. Doordat 
slechts de lamina propria van de zenuw verwijderd wordt, is er dan daar ter 
plaatse slechts een oppervlakkig contact tussen electrode en zenuw mogelijk, 
waarbij de overgangsweerstand bijzonder hoog blijkt te zijn. De signaal-ruis- 
verhouding wordt daardoor ongunstig, zeker ten opzichte van het type meting 
met doorsneden zenuw; daar is de weerstand relatief laag, waardoor er een 
veel directer overdracht van fibril naar electrode mogelijk is. De bij onze proe
ven bestaande noodzakelijkheid van het intact blijven van de zenuw heeft dus tot
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gevolg gehad, dat er een discriminatieschakeling toegepast moest worden, die 
zodanig afgesteld kon worden, dat de actiepotentialen juist boven de ruis uit
kwamen. Dit discriminatieniveau verschilde van de ene meetsituatie tot de 
volgende. De moeilijkheid van dit type meting is vermoedelijk de oorzaak ge
weest, dat Gleisner en Henriksson de door ons gemeten verschijnselen niet hebben 
gevonden, ofschoon zij er, volgens hun mondelinge mededeling, naarstig naar 
gezocht hebben.

Doordat we, wat betreft het registreren van aantallen actiepotentialen, af
hankelijk zijn van het contact tussen de electrode en een aantal fibrillen van de 
zenuw en hierover slechts ruwe schattingen kunnen geven, zijn we evenmin in 
staat te berekenen hoe de verhouding afferente—efferente AP-frequentie in de 
gehele zenuw is. Ook is het niet mogelijk gebleken om een verband te leggen tussen 
de hoeveelheid efferente actiepotentialen van de ene zijde en de mate van affe
rente activiteitsafname van de andere zijde.

Het is mogelijk, dat het snelle uitdempen van de efferentie (zie fig. 19) ook 
voorkomt bij die proeven, waarbij aan de intacte zenuw gemeten is. Hierbij 
registreren we de somwerking van afferentie en efferentie. De mogelijkheid is 
niet uitgesloten, dat de aanvankelijk snelle daling van de AP-frequentie voor een 
deel is toe te schrijven aan de activiteitsvermindering van de efferentie, ofschoon 
wij aannemen dat deze invloed nooit groot kan zijn. Volgens Robbins c.s. 
(1967) zouden er 3—7 (waarschijnlijk iets meer) efferente fibrillen in de totale 
ramus ampullaris lateralis zijn, die zelf ongeveer 300 fibrillen zou bevatten. Dit 
zou neerkomen op een verhouding eff./aff. als 1 :30, indien er 10 efferente 
fibrillen worden verondersteld te bestaan.

Wanneer wij de activiteiten in individuele efferente en afferente vezels voor 
het ogenblik gelijk nemen, zouden onze metingen slechts voor 3 % „besmet” zijn.

De invloed van zenuwdoorsnijding

Voor het registreren van de efferente activiteit hebben we steeds de zenuw- 
continuïteit aan één zijde verbroken. Wanneer dan simultaan de reacties van 
het horizontale kanaal van de andere zijde geregistreerd werden, was daar toch 
een adaptatieverschijnsel waarneembaar. Het verloop en de mate van adaptatie 
toonden vóór en na doorsnijding van de zenuw aan de andere zijde geen ver
schillen.

Als voorbeeld moge dienen de experimenten bij kikker nr. 41, die vóór door
snijding van de rechter ramus ampullaris lateralis bij een stimulatie van 75°/sec 
een reductie van 36 % en een karakteristieke tijd van 47 sec. liet meten. Na door
snijding van genoemde zenuw werden respectievelijk waarden gevonden van
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38 °/o en 51 seconden. Dit wijst er dus op, dat een labyrinth een terugkoppelings- 
mechanisme op zichzelf heeft, hetgeen overeen komt met de mening van 
Schmidt (1963) en S a 1 a (1965).

De lidocaïne applicatie

Voor het aantonen van de regulerende invloed van het centraal zenuwstelsel 
via de efferente banen hebben we gebruik gemaakt van blokkering van de 
zenuwgeleiding d.m.v. een locaal anaestheticum. Zoals gezegd (pag. 63) werd 
dit gedaan naar analogie van het onderzoek van Leibbrandt (1964). Roden
burg (1967), die dergelijke experimenten als Leibbrandt verricht heeft, kan 
d.m.v. novocaïne blokkering van de zenuw de geregistreerde cochleaire adaptatie 
niet tot verdwijnen brengen. Hij uit daarom de veronderstelling, dat bij de 
experimenten van Leibbrandt novocaïne in de cochlea gedrongen zou zijn. 
Afgezien van de juistheid van deze veronderstelling, zijn wij van mening, dat 
bij de door ons verrichte experimenten geen lidocaïne-oplossing tot in de crista 
ampullaris is doorgedrongen.

Bij controle-experimenten, waarbij opzettelijk lidocaïne op de ampulla werd 
geappliceerd, was nl. geen enkele activiteit van het horizontale kanaal waar
neembaar. Hieruit volgt dus, dat bij de proeven, waarbij na lidocaïne-applicatie 
wel activiteit registreerbaar was, het locaal-anaestheticum inderdaad een plaatse
lijke werking had, met een totale blokkering van efferentie: er bestond dan geen 
adaptatie.

Verdere aanwijzing voor een terugkoppelingsmechanisme

Men kan uit de registrogrammen nog een aanwijzing putten voor het bestaan 
van een centrale regulering van de door ons aangetoonde vestibulaire adaptatie. 
Wanneer nl. na voldoend lange prikkeling op de torsieschommel het evenwichts
orgaan volledig is geadapteerd, valt het op, dat bij de dan volgende utriculopetale 
cupuladeviaties de maxima van de AP-frequenties een golvend verloop hebben 
met een eigen quasi periode van circa 10 sec, die lang is ten opzichte van de 
schommelperiode en met deze niets uit te staan heeft (fig. 11® en 25).

Wij menen, dat dit volledig past in het beeld van een terugkoppelingsmecha
nisme. Door de adaptatie wordt de afferentie naar het centraal zenuwstelsel 
kleiner, wat een verminderende regulerende efferentie tot gevolg heeft. Hierdoor 
zal de inhibitie afnemen en de AP-frequentie stijgen, hetgeen weer een toename 
van de centrale input betekent, die op zijn beurt de centrale output aan efferentie
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Fig. 25
Proefdier nr. 17

Wanneer volledige adaptatie is bereikt treden er nog schommelingen op in actiepotentiaal
frequentie.

zal verhogen etc. Dit zou dus wijzen op een servomechanisme, dat onvoldoende 
gedempt is in zijn terugkoppeling.

Fig. 14 laat zien, hoe de inhibitie toeneemt bij grotere hoeksnelheden. Om na te 
gaan of alleen de hoeksnelheid de bepalende factor is bij het ontstaan en het 
verloop van de adaptatie, hebben we o.a. bij proefdier nr. 53 de trillingstijd van 
de schommel gevarieerd.

Tabel VI

Amplitude
Hoek

snelheid
Begin-
waarde

Eind
waarde °/o Reductie Karakte

ristieke tijd

T = 2,5 sec. 20° 50°/sec. 310 220 29 25 sec.
T = 1 sec. 10° 62,5°/sec. 320 210 34 19 sec.

In tabel VI zijn de waarden van deze metingen samengevat. Er is een klein 
verschil in prikkelgrootte (hoeksnelheid) bij de gekozen trillingstijden (2,5 sec. en 
1 sec.). Uit de metingen blijkt echter, dat de verschillen in de reductie van de 
AP-frequentie en in de karakteristieke tijd van dezelfde grootte-orde zijn, zoals 
we dit vonden bij een verschil in prikkelgrootte, gemeten bij dezelfde trillings
tijd (zie tabel III en IV).
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Het adaptatieverschijnsel, zoals we dit beschreven hebben, blijkt dus in zijn 
ontstaan en verloop slechts afhankelijk van de prikkelgrootte. Hiermede is dus 
een rechtvaardiging verkregen voor het gebruik van een trillingstijd van 2,5 sec. 
bij het merendeel van onze proeven.

Wanneer we nu wederom uitgaan van fig. 14 en de hierin gevonden reductie 
in procenten uitzetten als functie van de hoeksnelheden krijgen we een beeld 
als in fig. 26. Het valt allereerst op, dat de gevonden waarden zich groeperen 
om een rechte lijn en dat bij een hoeksnelheid van 12,5°/sec. nog steeds een 
reductie gevonden wordt van 23 °/o. We zien in deze figuur weer een opvallende

75 %"sec
hoeksnelheid

Fig. 26
Proefdier nr. 41

Verband tussen reductie in % en stimulusgrootte.

correlatie met de gegevens van het gehoororgaan (Hood 1950; bij 20 dB boven 
de drempel wordt nog een adaptatie van 4 dB gevonden). Onze apparatuur 
was niet geschikt om metingen te verrichten met een hoeksnelheid kleiner dan 
2,5°/sec. In enkele gevallen hebben we bij deze hoeksnelheid een goed herkenbare 
frequentiemodulatie gezien, maar deze registraties zijn niet geschikt voor adap- 
tatiemetingen. Hoe is nu het verloop van de lijn in fig. 26, wanneer de hoeksnel
heid kleiner wordt dan 12,5°/sec. en nadert tot 0°/sec.?

Het antwoord op deze vraag moet gezocht worden in één van de twee moge
lijkheden:

a. het verloop van de lijn blijft recht. Bij overgang naar rusttoestand bestaat er 
een inhibitie van ca. 20% (voor dit individuele geval).
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b. De lijn maakt een scherpe bocht en beweegt zich bij een hoeksnelheid kleiner 
dan 12,5°/sec. naar het nulpunt:
i.e. er zou dan geen inhibitie bestaan, wanneer het vestibulair apparaat niet 
geprikkeld wordt.

Wij neigen naar de mening, dat het antwoord onder a) het juiste is, op grond 
van onze metingen van de rustactiviteit (zie pag. 67).

De rustactiviteit

Er is aangetoond, dat de rustactiviteit beschouwd kan worden als indicator 
van de inhibitie-mate.

Ten eerste vinden we bij het begin van een experiment een rustactiviteit, die 
een maat is voor de prikkelbaarheid van het perifere orgaan en die afhangt van 
het bewegingspatroon van de kikvors.

Ten tweede vertoont de rustactiviteit een daling ten gevolge van de provocatie- 
inhibitie en is ook in dit opzicht een maat voor de prikkelbaarheid van de hori
zontale booggang.

Deze twee verschijnselen ontbreken bij metingen aan een kikkerpreparaat. 
De vestibulaire rustactiviteit is ook in de formatio reticularis aangetoond (H e n- 
r i k s s o n c.s. 1962).

Het lijkt zeer waarschijnlijk, dat we hiermee een functie van de spontane 
activiteit op het spoor zijn gekomen, die nog niet op deze wijze naar voren is 
gebracht. We zien nl. een wisselwerking tussen het perifere orgaan en de formatio 
reticularis, een structuur, die een regulerende werking kan uitoefenen o.a. op 
het labyrinth. We kunnen ons voorstellen, dat de rustactiviteit een efferentie in 
stand houdt, die voor de „juiste” prikkelbaarheid van het perifere zorgdraagt, 
aangepast aan de bewegingsactiviteiten van het individu.

Hieruit zou men mogen besluiten tot één inhibitiemechanisme, voortdurend 
onderhouden door de rustactiviteit, incidenteel bij prikkeling sterker werkend 
met bepaalde tijdconstante, om na beëindigen van de prikkel met een andere tijd
constante weer op de uitgangswaarde terug te komen. Men zou hieruit voorlopig 
kunnen concluderen tot het bestaan van één cybernetisch circuit. Het is niet on
mogelijk, dat hier nog andere op gesuperponeerd zijn, maar voor het interpreteren 
van de huidige gegevens is voorlopig één circuit voldoende.

Slotbeschouwing

In de literatuur wordt sinds enkele jaren met betrekking tot onderzoekingen 
bij de mens een onderscheid gemaakt tussen vestibulaire adaptatie en habituatie 
(Guedry 1965, Kornhuber 1966). Guedry komt op grond van eigen,
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uitgebreide experimenten tot de conclusie, dat er bij de habituatie verschillende 
factoren een rol spelen:

1. Een nystagmusafname, die teniet gedaan kan worden door een kunstmatige 
„arousal”.

2. Het ontstaan van een geconditioneerde competetieve reactie (hetgeen overeen
komt met het patrooncentrum (Groen 1957).

3. Het voortbestaan van een aspecifieke habituatie, nadat de conditionering is 
verdwenen. Dit voortbestaan kan, weliswaar langzaam afnemend, tot meer 
dan 3 weken duren (retention).

Uit deze gegevens kunnen we de conclusie trekken, dat ook bij de mens sprake 
is van verschillende werkwijzen van de centrale besturing van het evenwichts
orgaan.

Een uiting van de aspecifieke habituatie volgens G u e d r y zien we in het 
vlakke cupulogram, zoals dit gevonden wordt bij zeelieden (de Wit 1953, 
van Maanen 1965), bij vliegers (Aschan 1954, Krijger 1954) of bij ijs- 
dansers (Collins 1965). Deze groepen proefpersonen zijn langdurig onder
worpen aan intensieve vestibulaire prikkeling. Het lijkt waarschijnlijk, dat er een 
overeenkomst is tussen het vlakke cupulogram en de „continue” inhibitie, die 
wij in ons onderzoek hebben gevonden.

Van Maanen beschrijft in zijn dissertatie een belastingproef, waarbij de 
proefpersonen enkele heftige vestibulaire prikkels moeten verwerken.

Proefpersonen, die niet lijden aan bewegingsziekte, vertonen vóór en na een 
belastingproef duidelijk aantoonbare verschillen in het cupulogram: de curve 
wordt vlakker. Met betrekking tot deze bevindingen willen we gaarne een 
parallel trekken tussen het vlakker worden van de curve in het cupulogram en de 
„provocatie”-inhibitie. Het is waarschijnlijk, dat het vlakkere cupulogram langer 
blijft bestaan na beëindiging van de vestibulaire prikkeling of anders gezegd, dat 
de tijdconstante van de „provocatie”-inhibitie bij de mens groter is dan bij de 
kikker.

Wij menen uit de proeven van Van Maanen en uit de resultaten van dit 
onderzoek tevens de conclusie te mogen trekken, dat iemand, die beschikt over 
voldoende, „continue” inhibitie, ook een voldoend grote „provocatie”-inhibitie 
kan opbouwen, wanneer het bewegingspatroon van het beroep of de liefhebberij 
dit vereist.



Hoofdstuk VII

SAMENVATTING

Uit onderzoekingen bij mens en proefdier is gebleken, dat 
verschijnselen van vestibulaire prikkeling (draaisensatie en 
postrotatoire nystagmus) bij het draaistoelonderzoek niet zon
der meer slechts afhankelijk zijn van de toegediende prikkel- 
grootte. Wanneer men de duur van deze verschijnselen be
schouwt als een maat voor de prikkelbaarheid van het even
wichtsorgaan, dan zal men interspecieel, ja zelfs bij één en 
dezelfde proefpersoon aanzienlijke verschillen kunnen vinden 
in de nystagmus- en sensatieduur bij gegeven prikkelgrootte.

Hierbij spelen verschillende factoren een rol:

1. Het al of niet bestaan van een gevoeligheid voor bewegings- 
ziekte.

2. De bewegingscondities van de, voor bewegingsziekte onge
voelige proefpersoon, voorafgaande aan het onderzoek.

ad 1. Bij deze groep proefpersonen wordt een sterk prikkelbaar fig. 2 
evenwichtsorgaan gevonden, dat geen neiging tot prik- 
kelbaarheidsvermindering vertoont, zelfs niet na lang
durige, sterke vestibulaire stimulatie, 

ad 2. Afhankelijk van de (professionele) vestibulaire prikke- fig. 1 
ling wordt een meer of minder prikkelbaar labyrinth fig. 3 
gevonden.

Deze prikkelbaarheid van het evenwichtsorgaan komt het 
fraaist tot uiting in een cupulogram (van Egmond, Groen 
en Jongkees). Een steil verlopende curve representeert een 
sterk prikkelbaar labyrinth; een vlakke curve een ongevoeliger 
evenwichtsorgaan. De steil verlopende curve blijkt de bereke
ningen te dekken, die gemaakt kunnen worden op grond van de 
mechanische conceptie en de anatomische gegevens van de 
booggangen (Groen).

Aan de hand van dierproeven zijn deze waarden geverifieerd 
voor verschillende species (rog: Groen, Löwenstein en 
Vendrik; kikvors: Ledoux, Hartog). Hierbij zij opge
merkt, dat al deze experimenten plaatsgevonden hebben aan een
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pag. 26

tabel II 

pag. 59

fig. 13

fig. 15 

pag. 63

fig. 16

geïsoleerd perifeer evenwichtsorgaan. Om een vlak cupulogram 
te kunnen verklaren is een centraal inhiberend mechanisme aan
genomen (Groen, Krijger, de Wit).

Het vaststellen van een efferente innervatie van het vestibu
laire neuro-epitheel (P e t r o f f e.a.) heeft aan deze hypothese 
een anatomische basis gegeven. Tot nog toe heeft echter het 
experiment ontbroken, dat de functie van de efferente inner
vatie aantoont.

In dit proefschrift wordt een aantal proeven beschreven, 
waarbij direct aan de Nervus vestibularis, ramus ampullaris 
lateralis van Rana Temporaria (na suboccipitale dwarslaesie) 
een duidelijk adaptatieverschijnsel wordt aangetoond.

Hiertoe wordt de kikvors op een torsieschommel geplaatst, 
waarbij het laterale halfcirkelvormige kanaal een horizontale 
stand inneemt. De torsieschommel toont weinig neiging tot 
demping, zodat een serie prikkels van gelijke grootte gegeven 
kan worden. De prikkelgrootte is eenvoudig regelbaar.

Bij een aantal van 20 kikvorsen wordt bij een hoeksnelheid 
van 75°/sec een reductie in de actiepotentiaalfrequentie ge
meten van gemiddeld 72 %. De mate van reductie blijkt af
hankelijk van de prikkelgrootte. Bij een kleinere hoeksnelheid 
is de reductie minder. De afname van de AP-frequentie heeft een 
exponentieel verloop als functie van de tijd. Wanneer deze ab
solute afname logarithmisch wordt uitgezet, ontstaat dan ook 
een rechte dalende lijn, waarvan de helling (karakteristieke 
tijd) gemiddeld 38 seconden bedraagt.

Na beëindiging van de prikkeling herstelt de prikkelbaarheid 
van het evenwichtsorgaan zich in gemiddeld 5 minuten tot de 
uitgangswaarde.

Het is mogelijk gebleken om de centrale beïnvloeding van 
het perifere orgaan tijdelijk op te heffen door de zenuwgeleiding 
te blokkeren met behulp van lidocaïne applicatie op een plaats 
tussen de electrode en het centraal zenuwstelsel. Wanneer dit 
gedaan wordt, treden, gedurende de inwerking van dit locaal- 
anaestheticum, twee verschijnselen op.
1. De adaptatie is verdwenen. De reacties op voortdurende 

schommelbewegingen blijven even groot.
2. Het evenwichtsorgaan toont een ontremming. De reacties 

op prikkels even groot als vóór de lidocaïne-toediening zijn 
veel sterker.



86

In een ander experiment zijn bij één kikvors drie vergelijk
bare metingen verricht onder verschillende omstandigheden.
A. in een toestand van volledige adaptatie (na prikkeling). fig. 24
B. aan het begin van het experiment.
C. zonder invloed van het centraal zenuwstelsel (dier was 

overleden).
Globaal is de verhouding van de gemeten AP-frequentie bij 

verschillende prikkelgrootten voor de condities A, B en C ge
vonden als 1 : 2 : 6.

Hieruit kan de conclusie getrokken worden, dat de efferentie pag. 77 
ten minste twee werkingswijzen heeft en dat het evenwichts
orgaan aan het begin van een experiment reeds onderworpen 
is aan een aanzienlijke inhibitie.

Er wordt voorgesteld het verschil tussen toestand A en 
toestand B toe te schrijven aan een „provocatie”-inhibitie en 
het verschil tussen toestand B en toestand C aan een „continue” 
inhibitie.

Daar eveneens gebleken is, dat de rustactiviteit onderhevig is 
aan fluctuaties ten gevolge van centrale besturing, kan gesteld 
worden, dat het aangetoonde adaptatieverschijnsel een gevolg 
is van een geïnhibeerde prikkeloverdracht in het perifere 
orgaan.

Tenslotte zijn efferente actiepotentialen geregistreerd aan de pag. 68 
centrale stomp van een doorgesneden ramus ampullaris lateralis.
Hierbij is tot uiting gekomen, dat een verandering van bewe- pag. 70 
gingstoestand efferente actiepotentialen oproept.

De beschreven eigenschappen van adaptatie en efferente 
zenuwactiviteit hebben betrekking op de „provocatie” inhibitie.

Het vestibulaire orgaan moet beschouwd worden als deel 
van een cybernetisch systeem, waarvan de terugkoppeling 
(efferentie) een inhiberende werking heeft, die vergeleken kan 
worden met die van het A.V.C.-circuit in een electro-akousti- 
sche versterker.
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SUMMARY

It appears from experiments on humans and test animals, that 
the sensation of turning and the postrotatory nystagmus by 
cupulometry is not only dependent upon the magnitude of the 
stimulus. When one takes the length of these phenomena as a 
measure of the sensitivity of the vestibular organ, one may see, 
with a certain stimulus, between animals of the same kind, even 
one and the same, a large difference in duration of the nystag
mus and the sensation.

Hereby different factors play a part:

fig. 2 1. The existence or non-existence of motion sickness sensitivity.
2. The motion conditions previous to the experiment of test- 

persons, not sensitive to motion sickness.
fig. 1 
fig. 2

ad 1. There has been discovered in this group of testpersons 
a very sensitive vestibular organ, not inclining to res
ponse decline, not even after lengthy and heavy vesti
bular stimulation.

ad 2. There has been found a more or less sensitive labyrinth, 
depending on the previous vestibular stimulation.

pag. 26

This sensitivity of the vestibular organ can best be seen in 
cupulometry (van Egmond, Groen and Jongkees). A 
steep curve represents a strongly sensitive labyrinth; a flat 
curve a less sensitive vestibular organ.

The steep curve covers the calculations that can be made on 
the grounds of the mechanical conception and the anatomical 
data of the semicircular canals (Groen). These data have been 
verified on different species (ray: Groen, Löwenstein and 
Vendrik; frog: Ledoux, Hartog). Hereby is remarked 
that all these experiments took place on an isolated, peripheral 
vestibular organ.

To be able to explain a flat cupulogram, a central inhibitory 
mechanism is supposed (Groen, Krijger, de Wit).

The findings of an efferent innervation of the vestibular 
neuroepithelium (P e t r o f f a.o.) has given this hypothesis an 
anatomical basis. However, until now there have been no 
experiments showing the function of the efferent innervation.

In this thesis a certain amount of tests have been described,
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whereby a clear adaptation phenomenon is shown on the N. 
vestibularis ramus ampullaris lateralis of Rana Temporaria, 
after suboccipital pithing.

The frog is placed herefore on a torsion swing, whereby the 
lateral semicircular canal takes a horizontal position. The 
torsion swing shows little inclination to damping, so that series 
of equal stimuli can be given. The magnitude of the stimulus is 
easily regulated.

A reduction of the frequency of the action potentials with 
an average of 72 % has been found in 20 frogs at an angular 
velocity of 75°/sec.

The degree of response decline is dependent upon the magni
tude of the stimulus. At a lower angular velocity the reduction 
is less.

The response decline shows an exponential curve as a function 
of time.

When the absolute reduction is plotted logarithmically a 
straight, descending line appears, the inclination (characteristic 
time) of which has an average of 38 seconds.

After stopping the stimulation the sensitivity of the vestibular 
organ restores itself up to the original value within an average 
of 5 minutes.

It has appeared possible to stop the central influence on the 
peripheral organ temporarely by blocking the nerve with 
lidocaine between the electrode and the central nervous system.
1. Adaptation has disappeared. The reactions on perpetual 

stimulation remain the same.
2. The vestibular organ shows a free activity (no inhibition). 

The reactions on stimuli as big as before the application of 
lidocaine are much stronger.

In another experiment three comparable measurements have 
been made in different circumstances with one frog.
A. completely adapted (after stimulation).
B. at the beginning of the experiment.
C. without the influence of the central nervous system (test 

animal was dead).

In general the ratio of the measured frequency of action 
potentials with different magnitudes of stimulation for the 
conditions A, B and C has been determined as 1 :2 :6.

Tab. II 
pag. 59

fig. 13

fig. 15 

pag. 63

fig. 16

fig. 24
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pag. 77 Herewith can be concluded that the efference demonstrates
at least two ways of action and that the vestibular organ has 
been considerably inhibited at the beginning of an experiment.

It is proposed to attribute the difference between condition A 
and B to a ’’provocation” inhibition and the difference between 
condition B and C to a ’’continuous” inhibition.

As is also proved that the spontaneous activity is subject to 
fluctuation by central control, it may be supposed that the 
demonstrated adaptation phenomenon is a result of an inhibited 
stimulus transformation in the peripheral organ.

pag. 68 Ultimately efferent action potentials have been registered at
the central stump of a dissected ramus ampullaris lateralis, 

pag. 70 Hereby is shown that a change in motion situation evokes effe
rent action potentials.

The described qualities of adaptation and efferent nervous 
activity refer to the ’’provocation” inhibition.

The vestibular organ should be regarded as a part of a 
cybernetic system of which the feed back (efference) is inhi- 
bitive, comparable to the A.V.C. circuit in a electroacoustic am
plifier.
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STELLINGEN

I.
Bij verschijnselen van intracaniele ontstekingen, zoals b.v. een frontaal hersen- 
absces, sluit een röntgenologisch heldere sinus frontalis geen empyeem van deze 
neusbijholte uit.

H. Verbiest (1957) N.T.v.G. 101, 2049

II.
Adaptatie van het evenwichtsorgaan heeft bij de kikvors ten minste twee uitings
vormen: een langdurende en een kortdurende.

III.
Bij het gebruik van lasers van hoge intensiteit bestaat, ook bij schuininvallende 
(transsklerale) bestraling van het oog, gevaar voor beschadiging van de retina.

IV.
Het is op dit moment niet bewezen, dat de antihypertensieve werking van 
diuretica bij langdurig gebruik verklaard wordt door een vermindering van het 
plasmavolume en het bloedvolume.

V.
Bij electronystagmografie moet er op worden toegezien, dat de onderzochte 
persoon geen contactlenzen draagt tijdens het onderzoek.

W. B. Litton, B. Fi Mc Cabe (1967) Arch, otolar. 86, 445

VI.
Het optreden van gastro-oesofageale reflux met behulp van de „sifon methode” 
bij het röntgen-onderzoek van de slokdarm vertoont een duidelijke correlatie 
met het symptoom pyrosis.
De methode is daarom een aanwinst, wanneer de klacht niet door andere oor
zaken kan worden verklaard.

J. F. Linsman (1965) Am. J. Roentg. 94, 325





VIL
Chirurgische ingrepen aan de stembanden dienen met behulp van „micro larynx 
chirurgie” verricht te worden.

VIII.
Localisatie in voor-achterwaartse richting van infiltraten van het hoornvlies- 
epitheel is in vele gevallen doorslaggevend voor de diagnose van de hoornvlies
aandoening.

IX.
Audiologisch en vestibulair onderzoek kan een belangrijke bijdrage opleveren 
voor het diagnosticeren van een brughoektumor in een vroeg stadium.

X.
Het aanmoedigen tot het gebruik van een zg. „antistatische strip” bij automo
bielen ter voorkoming van wagenziekte, berust niet op experimentele gegevens.

R. Goetmakers, 29 oktober 1968
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