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GEBRUIKTE SYMBOLEN

Signaal afgeleid van de cochlea:

N 1 N 2

Signaal afgeleid van de nervus cochlearis:

P 1 P 2

waarin-P- de aanduiding is voor een top, een positief signaal

en -N- de aanduiding is voor een deflectie, een negatief 
signaal.

De eerste top P^, de volgende etc.
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING

De mens is zich nauwelijks bewust wat het gehoor voor hem betekent. 
Het gehoor wordt niet alleen gebruikt om muziek en sprankklanken 
te onderscheiden. Bij mens en dier is de functie van het gehoor in 
de eerste plaats gericht op het oriëntatievermogen van het indivi
du in zijn omgeving. Het gehoor waarschuwt of de van buiten komen
de geluiden te vertrouwen zijn, of een dreigend gevaar inhouden.
Door verwerking van de binnenkomende gegevens van de twee gehoor
organen is het richtinghoren en de afstandswaarneming mogelijk. 
Daarnaast heeft het menselijk gehoor op een superieure manier 
spraakklanken leren onderscheiden.

Om deze functies te verrichten zal het gehoororgaan de opgevangen 
geluidsgolven moeten analyseren en verwerken tot energiepulsen.
Deze energiepulsen bevatten in een code de geanalyseerde geluids
golven. Zij zullen op hun beurt de gehoorzenuw stimuleren, die 
de energiepulsen voor verdere verwerking naar de hersenen doorgeeft. 
Buytendijk (1911)leidde voor het eerst elektrische verschijnselen 
van de gehoorzenuw af. Hij heeft deze verschijnselen zichtbaar 
gemaakt met behulp van een snaargalvanometer. Sindsdien zijn door 
vele onderzoekers experimenten verricht om de opgewekte elek
trische verschijnselen in de cochlea te doorgronden. Heden worden 
de elektrische verschijnselen van de cochlea, die in dit hoofd
stuk nog afzonderlijk worden besproken, onderscheiden in:

1. Endolymphatic Potential - E.P. - Rust Potentiaalverschil
2. Cochlear Microphonic - C.M. - Microfonisch Effect
3. Summating Potential - S.P. - Dynamisch Gelijkstroom-

potentiaalverschil
4. Action Potential - A.P. - Actiepotentiaal

Van deze elektrofysiologische verschijnselen zijn de actiepoten- 
tialen het te meten antwoord van de gehoorzenuw op stimuli van 
de cochlea. Zij bevatten de gecodeerde gegevens van het gehoor
orgaan voor de hersenen.
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Voordat de elektrische verschijnselen van de cochlea en de ge
hoorzenuw worden besproken, zal een kort overzicht van de ana
tomie en fysiologie van de cochlea worden gegeven.

Scala
media

Afb. 1. a SCHEMATISCHE LENGTEDOORSNEDE VAN HET GEHOORORGAAN

1. uitwendige gehoorgang 4. scala vestibuli
2. buis van Eustachius 5. scala tympani
3. evenwichtsorgaan 6. basilair membraan en

het orgaan van Corti
(Uit: Scott-Brown, Diseases of the ear, nose and 
throat (1971) .

In afb. l.a, een doorsnede van het gehoororgaan, zijn in het bin
nenoor drie tunnels te onderscheiden: de scala vestibuli, scala 
media en scala tympani. De tunnel van Corti wordt op dit moment 
buiten beschouwing gelaten. In deze drie tunnels zitten twee 
verschillende vloeistoffen. De perilymphe bevindt zich van de 
stijgbeugelvoetplaat tot aan de top van de cochlea - apex - in 
de scala vestibuli, daarna tot aan het ronde venster in de scala 
tympani. De communicatie tussen de twee scalae wordt door het 
helicotrema gevormd. De endolymphe bevindt zich in de scala media, 
die tussen de twee andere tunnels is gelegen, maar er geen open 
verbinding mee heeft. De scheidingswand tussen de scala media en 
scala tympani wordt gevormd door de basilaire membraan waarop 
het orgaan van Corti is gelegen. De scheidingswand tussen de sca
la media en scala vestibuli wordt door de membraan van Reissner 
gevormd.
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Uit de onderzoekingen van Von Békésy (1941, 1942 en 1943) naar 
de mechanische eigenschappen van de basilaire membraan, is be
kend geworden, dat deze membraan in zijn verloop van de stijg- 
beugelvoetplaat tot de apex een afnemende stijfheid en een toe
nemende breedte heeft. Door deze speciale bouw heeft ieder deel 
van de basilaire membraan zijn eigen resonantiefrequentie, waar
bij de hoogste resonantiefrequentie bij de stijgbeugel is ge
legen en de laagste bij de apex.

scala vestibuli

' stria 
vascularis

membraan van 
Reissner ^

— been

scala media + 80 mV

membrana tectoria

scala tympani

—70 mV
— 0.5 mV

Afb. 1. b DWARSDOORSNEDE DOOR EEN GEDEELTE VAN DE COCHLEA
(Uit: Gerlings, P.G. en Hammelburg, EM., Keel-, 
neus- en oorheelkunde (1971).

Op de dwarsdoorsnede van het orgaan van Corti, zie afb. l.b, zijn 
1 binnenste en 3 buitenste haarcellen te zien. Deze cellen worden 
aan de bovenzijde door een lamina reticularis begrensd. Cilia van 
de binnenste en buitenste haarcellen steken door deze deklaag heen 
in de endolymphe. De cilia zitten met hun toppen in de membrana 
tectoria vast. De haarcellen maken aan de onderzijde contact met 
de dendrieten van de nervus cochlearis door middel van synapsen.
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Wanneer een geluidsgolf op haar weg naar de receptorcellen van 
het gehoororgaan - de haarcellen van het orgaan van Corti - wordt 
gevolgd, ziet men dat de geluidsgolf uit de lucht door het trom
melvlies wordt opgevangen en via de gehoorbeentjesketen aan de 
vloeistofkolom in de scala vestibuli wordt doorgegeven. Hiermee 
heeft het middenoorsysteem een luchttrilling in een vloeistof- 
trilling omgezet. De trilling in de binnenoorvloeistof plant zich 
uiterst snel door de scalae voort. Langs de basilaire membraan ont 
staat echter een lopende golfbeweging die altijd van de stijgbeu- 
gelvoetplaat in de richting van de apex gaat. Op de plaats waar 
de basilaire membraan met de trillingsgolf in resonans is, ont
staat de maximale uitslag van de membraan. Daarna wordt de ampli
tude van de trillingsgolf langs de membraan gedempt. De voort
plantingssnelheid van de lopende golf wordt vanaf de stijgbeugel- 
voetplaat reeds geremd. De looptijd van deze geremde golfbeweging 
langs de basilaire membraan is ruim 3 msec (Von Bëkësy 1943).

Door de beweging van de basilaire membraan met de daarop gelegen 
haarcellen treden standsveranderingen van de cilia ten opzichte 
van de lamina reticularis op. Deze standsveranderingen veroor
zaken weerstandsveranderingen in de haarcellen. De standsver
anderingen van de cilia zijn de adequate prikkel voor de haarcel 
om de acoustisch opgewekte beweging van de basilaire membraan om 
te zetten in een signaal geschikt voor de afvoerende zenuwvezels 
van de nervus cochlearis. De haarcellen zijn de mechanoreceptoren 
in het gehoororgaan. Door de speciale bouw van het binnenoor, waar 
in de basilaire membraan met de aangeboden trilling kan meereso
neren, wordt het gehoororgaan in staat gesteld om ook de zachte, 
weinig energierijke geluidsgolven te verwerken en om te zetten in 
impulsen, die de gehoorzenuw nog kunnen stimuleren.
Bij de mens is het gehoororgaan in het frequentiegebied rond 
2000 Hz zelfs z6 gevoelig, dat het bijna in staat is de lucht
trillingen ter grootte van de Brownse beweging van de moleculen 
- thermal noise - te horen (De Vries 1948).

1. ENDOLYMPHATIC POTENTIAL

Om deze zeer grote gevoeligheid te bereiken, worden de haarcellen 
in het orgaan van Corti dichtbij het kritisch punt van afvuren ge
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houden. De aanwezigheid van een potentiaalverschil van + 80 mil
livolt in de endolymphe van de scala media, ten opzichte van de 
omliggende extracellulaire vloeistoffen, de Endolymphatic Poten
tial - E.P. -, wordt door Von Békësy (1952) beschouwd als de 
constant aanwezige bron om het orgaan van Corti zo gevoelig te 
houden. De haarcellen met het le neuron zijn naar men algemeen 
aanneemt, door de E.P. gepolariseerd tot hun kritieke omslagpunt 
(Tasaki 1960). De stria vascularis onderhoudt de E.P. (Tasaki en 
Spyropoulos 1959).

2. COCHLEAR MICROPHONIC

De golfbeweging langs de basilaire membraan veroorzaakt stands- 
veranderingen van de cilia ten opzichte van de lamina reticu
laris, waardoor een verandering in de verdeling van de elektrische 
lading in de haarcellen optreedt en een wisselspanning of micro- 
fonisch effect ontstaat. De maximale waarde van de cochlear micro- 
phonic - C.M. - wordt in de lamina reticularis, de deklaag van de 
haarcellen, gevonden. Bij het passeren van lamina reticularis 
met een micro-elektrode, treedt een fase-omslag van de C.M. op 
(Tasaki e.a. 1954). De C.M. is binnen een zekere limiet een ge
trouwe kopie van de aangeboden geluidsstimulus: er bestaat geen 
drempelwaarde, latentietijd of refractaire periode ten opzichte 
van de stimulus (Tasaki e.a. 1952). De amplitude van de C.M. is 
binnen bepaalde grenzen evenredig met de grootte van de uitslag 
van de basilaire membraan (Von Békésy 1951). Merkwaardig genoeg 
wordt de C.M. bijna uitsluitend in de buitenste haarcellen van 
het orgaan van Corti opgewekt. Davis e.a. (1958) hebben de 
buitenste haarcellen van de basale winding beschadigd door ver
gif tigingsproeven met streptomycins. In deze winding is de 
C.M. verdwenen, terwijl de andere elektrische verschijnselen 
slechts in geringe mate aangetast zijn.
In 1863 is reeds door Helmholtz verondersteld dat iedere fre
quentie een bepaalde plaats op de basilaire membraan heeft. In 
1944 kon Von Békésy bij het kadaver de "plaatstheorie" experi
menteel bevestigen. De door Von Békësy beschreven mechanische 
frequentie-analyse van de aangeboden geluidsgolven is echter niet 
nauwkeurig genoeg om de toonhoogtetreden, die door de mens worden 
onderscheiden, te verklaren.
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3. SUMMATING POTENTIAL

Davis e.a. (1950) beschrijven voor het eerst de Summating Poten
tial - S.P. een gelijkstroompotentiaalverschil, dat tijdens 
geluidsstimuli vooral in de scala media en scala tympani te meten 
is ten opzichte van een aardelektrode in de hals. Zij stellen dat 
de gevonden negatief gerichte daling van de nullijn een optellend 
effect van de zenuw is, op de overstelpende hoeveelheid aangebo
den prikkels bij het geven van een toonstoot. De negatieve S.P. 
kan worden opgevat als de som van de elektrische verschijnselen 
die bij het asynchroon afvuren van de verschillende zenuwvezels 
van de nervus cochlearis ontstaan. De grootte van de negatieve 
S.P. blijft bij het vergroten van de intensiteit van de geluids- 
stimulus lineair toenemen, dit in tegenstelling tot de C.M., die 
een duidelijk maximum bezit (Butler e.a. 1960).
Goldstein (1954) beschrijft als eerste een positieve S.P.
Kiang en Peake (1960) vinden dat de positieve S.P. geen latentie
tijd ten opzichte van de geluidsstimulus heeft, terwijl de nega
tieve S.P. een latentietijd van circa 1 msec heeft, vergelijkbaar 
met de latentietijd van de A.P. (Davis e.a. 1958). Davis uit 
zelfs de gedachte dat de positieve S.P. gevormd wordt door een 
lekstroom, die onder invloed van de mechanische bewegingen van 
de basilaire membraan gaat lopen van de endolymphe van de scala 
media door de haarcellen naar de scala tympani. De relatie tus
sen de frequentie van de aangeboden stimulus en de receptorplaats 
op de basilaire membraan heeft Kupperman (1965) voor de negatieve- 
en positieve S.P. onderzocht. Hij heeft voor iedere aangeboden 
frequentie van de geluidsstimulus een nauwkeurige plaatselijke 
gebondenheid op de basilaire membraan voor de bijbehorende posi
tieve S.P. gevonden. Dallos e.a. (1970) komen tot dezelfde con
clusie .
De positieve S.P. wordt in de scala tympani gevonden, op de plaats 
waar de basilaire membraan maximaal meeresoneert en direct daar 
achter in de richting van de apex. De positieve S.P. wordt over 
een gebied van circa 15% van de frequentie van een aangeboden 
toon op de basilaire membraan gevonden. Deze vorm van frequentie
analyse beslaat eenzelfde breedte op de basilaire membraan als de 
audiometrisch met ruis gevonden kritische bandbreedte (Fletcher
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1951). Zij is nauwkeuriger dan de eerder genoemde mechanische 
frequentie-analyse.

4. ACTIEPOTENTIAAL

In welke vorm de haarcellen de dendrieten van de nervus cochle- 
aris stimuleren, is nog niet opgelost. Door de zeer complexe bouw 
en kwetsbaarheid van de cochlea kunnen de haarcellen niet stuk 
voor stuk worden geprikkeld om het antwoord van iedere haarcel 
afzonderlijk in de zenuw in de vorm van actiepotentialen te 
meten. Door de geringe grootte van de haarcel (circa 4 micron) 
is het afzonderlijk afleiden van deze haarcellen bij de hogere 
diersoorten niet goed mogelijk. Bij een aangeboden geluidssti- 
mulus zal op de plaats waar de basilaire membraan meebeweegt, 
een groot aantal haarcellen de aan hen verbonden dendrieten 
van de nervus cochlearis activeren tot het afvuren van actiepo
tentialen. De actiepotentialen in de verschillende zenuwvezels 
van de nervus cochlearis zijn in een afleiding zichtbaar te 
maken als de gesommeerde actiepotentiaal van de cochlea.

Afb. 1. c SIGNAAL AFGELEID VAN EEN OP DE COCHLEA GEPLAATSTE 
MEETELEKTRODE.
Op het bovenspoor is de C.M. te herkennen, direct 
gevolgd door een grote deflectie met daarna een 
kleinere - de N en ^ -. Het benedenspoor geeft 
de geluidsstimulus, een klik van 0,1 msec weer. 
Tijdsbasis 1 msec.
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Bij een cavia kunnen na het geven van een geluidsstimulus elek
trische verschijnselen worden afgeleid van een op de cochlea ge
plaatste elektrode. In afb 1. c is een elektrode op de tweede 
winding van de cochlea gelegd, deze vangt ten opzichte van een 
tweede elektrode in de halsmusculatuur een signaal op dat, na 
voorversterking, door een oscilloscoop kan worden weergegeven.
In dit signaal worden de C.M. en de A.P. zichtbaar. De C.M. be
gint zonder latentietijd, gelijk met de aangeboden stimulus.
Met een latentietijd van circa 1 msec, afhankelijk van de inten
siteit en de frequentie van de stimulus, is de gesommeerde 
A.P. te zien (Pestalozza en Davis 1958). Deze A.P. wordt gevormd 
door een grote deflectie, gevolgd door een kleinere. De eerste 
deflectie wordt N^, de tweede N2 genoemd. De deflecties zijn de 
reeds genoemde som van actiepotentialen, die de haarcellen in 
de afzonderlijke zenuwvezels van de nervus cochlearis opwekken 
(Derbyshire en Davis 1935).

Dit Nj^-complex, gevonden in het signaal afgeleid van een ge
hoororgaan, is een uniek verschijnsel in de dierfysiologie ten 
opzichte van alle andere receptorcellen met hun afferente zenuwen, 
wanneer deze adequaat worden gestimuleerd. Over het ontstaan van 
de N-^- en de ^deflecties zijn vele theorieën geopperd, maar een 
bevredigende verklaring is tot heden niet gevonden.
De belangrijkste handicap voor het experimentele onderzoek van 
het gehoororgaan is het feit dat de cochlea, die voor het aflei
den van de elektrische verschijnselen moet blijven functioneren, 
niet in stukken uit elkaar is te halen. Wel kan een proefdier 
in een pathologische toestand worden gebracht, bijvoorbeeld door 
gebrek aan zuurstof of een specifieke vergiftiging, waarbij een 
gedeelte van het te onderzoeken orgaan wordt beschadigd. Het tes
ten van zulk een gehoororgaan kan mogelijk nieuwe gegevens over 
de werking ervan opleveren. Bij de reeds genoemde streptomycine- 
vergiftiging, uitgevoerd door Davis e.a. (1958) voor het onder
zoek naar de C.M. zijn bij het microscopisch na-onderzoek bescha
digde buitenste haarcellen gevonden in de basale winding. De af
wijkende gehoororganen die bij mensen met bijvoorbeeld de ziekte 
van Ménière voorkomen, zijn bij levende proefdieren niet te vin
den, zij zijn ook niet op dezelfde wijze "te produceren".-
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Het gehoorfunctieonderzoek bij mensen met afwijkende gehooror
ganen heeft juist een diep inzicht gegeven in de processen, die 
zich in de cochlea afspelen. Het vergelijken van experimenteel 
gevonden metingen van proefdieren met een beschadigde cochlea, 
met metingen die bij het gehoorfunctieonderzoek bij mensen wor
den gevonden, is de laatste jaren door nieuwe ontwikkelingen in 
het gehoorfunctieonderzoek, beter mogelijk geworden.
Dit proefschrift beschrijft een aantal onderzoekingen die uitge
voerd zijn om een bijdrage te leveren aan het begrip van de ge
nese van de actiepotentiaal, in normale- en abnormale gehooror
ganen. Alvorens deze onderzoekingen nader te formuleren, zullen 
eerst enkele aspecten van de pathologie van het menselijk- en 
dierlijk gehoororgaan worden besproken.
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HOOFDSTUK 2
GEHOORFUNCTIBONDERZOEK BIJ MENSEN

Bij het onderzoek van de gehoorfunctie kunnen wij van verschil
lende methoden gebruik maken. Van principieel belang is het feit 
dat bij een aantal onderzoeken de medewerking van de onderzochte 
een vereiste is. Het onderzoek met behulp van

- de fluisterspraak
- de stemvork
- de audiometer

zijn subjectieve methoden. Dit in tegenstelling tot de objektieve 
methoden, waarbij medewerking van de onderzochte niet noodzakelijk 
is. Deze laatste meetmethoden kunnen nodig zijn bij het zeer jonge 
kind, bij geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte patiënten en 
bij simulanten en aggravanten. Het zijn o.a.:

- de psycho-galvanische reflexaudiometrie
- de impedantie-audiometrie
- het oriëntatiereflexonderzoek bij babies 
van circa 10 maanden, volgens Ewing

- evoked response audiometrie
- de brain-stem response methode
- de elektrocochleografie

De laatste methode, in hetzelfde jaar beschreven door Joshie e.a. 
en Portmann (1967), heeft als grote verdienste, dat zij in goed 
uitgeruste klinieken regelmatig voor de zeer moeilijk bereikbare 
patiënten kan worden gebruikt. Het is de enige methode waarbij 
het signaal direct van de cochlea wordt afgeleid. Met de bewerkte 
meetresultaten is reeds een inzicht in de functie van het geme
ten gehoororgaan en de eraan innerverende nervus cochlearis te 
krijgen. Het elektrocochleogram laat niet alleen de mate van func
tieverlies van het onderzochte oor zien, maar kan in een aantal 
gevallen ook de oorzaak van dit functieverlies vaststellen 
(Portmann 1968, Portmann en Aran 1972, Eggermont e.a. 1974).
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In elektrocochleogrammen, opgenomen bij patiënten die kernicterus, 
nervus acusticus neurinoom of andere retrocochleaire afwijkingen 
hebben, wordt een typisch afwijkende vorm van het afgeleide sig
naal gevonden. Het afgeleide signaal van de patiënten begint niet 
met de deflectie van de Nj , maar met een top, de P-^ (Portmann en 
Aran 1971). Bij een patiënt met het syndroom van West, een vorm 
van epilepsie, is bij het aanbieden van een geluidsstimulus van 
9600 Hz op het elektrocochleogram alléén een P^ gevonden, zonder 
N-^ en N2 (Portmann en Aran 1971). Voor het ontstaan van o.a. deze 
P-^, weergegeven in het elektrocochleogram, is nog geen verklaring 
gevonden.
Daar elektrocochleografie in beginsel gelijk is aan de algemeen 
gebruikte methode voor het gehoorfunctieonderzoek bij proefdieren 
zijn de afgeleide signalen van beide methoden onderling enigszins 
vergelijkbaar.
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HOOFDSTUK 3
HYPOXIE BIJ PROEFDIEREN

Wanneer een cochlea in een niet-fysiologische toestand wordt ge
bracht, kan de werking van een gedeelte of van de hele cochlea 
veranderen. Hierdoor wordt de onderlinge samenhang van de elek
trische verschijnselen van de cochlea beïnvloed. Met het beper
ken van de zuurstoftoevoer aan de cochlea wordt ëën van de belang
rijkste energiebronnen aan banden gelegd en kan er een patholo
gische situatie ontstaan. Voor het veroorzaken van hypoxie of 
anoxie in de cochlea van een proefdier zijn de volgende methoden 
gebruikt:

1) het afsluiten van de arteria cerebelli inferior of de 
de arteria acustica interna (Kimura en Perlman 1958)

2) het tijdelijk afsluiten van de trachea (Johnstone 1965)
3) een proefdier in een kist plaatsen, waarvan de lucht

samenstelling wordt gevarieerd (Bornschein en Krejci 
1949)

4) het proefdier curariseren (Fernandez en Alzate 1959)
5) het proefdier intuberen en aansluiten op een beademings- 

systeem (Konishi e.a. 1961)

Bij de onder punt 1 genoemde methoden wordt de normale fysiologie 
van het proefdier het minst gestoord. Bij het veroorzaken van 
de hypoxie wordt alleen de functie van de cochlea en haar direc
te omgeving beïnvloed. Het zijn dan ook de meest gebruikte me
thoden. Bij de overige opstellingen verandert tijdens de hypoxie 
de fysiologie van het hele proefdier. In 1949 beschrijft Wever 
nog eens, dat bij zijn proefdieren, waarbij algemene hypoxie 
tijdens de proeven wordt toegepast, de elektrische verschijnse
len van de cochlea pas veranderen vlak voor het moment dat hart
stilstand optreedt. De tijd, v/aarin metingen van een cochlea met 
veranderde functie kunnen worden verricht, is kort.
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Het is bekend dat bij de algemene hypoxie het centrale zenuwstel
sel het eerste orgaan is dat afwijkende symptomen geeft. De zenuw
cellenhebben om in leven te blijven al een constante toevoer van 
energie nodig. Zonder deze energie, verkregen door oxydatie van 
koolwaterstoffen met zuurstof, gaat de functie en structuur van 
de zenuwcel te gronde. Wanneer bijvoorbeeld de gyrus centralis 
posterior van de hersenen plotseling geen zuurstof meer krijgt, 
daalt de gehele activiteit in deze gyrus binnen 15 seconden. De 
zuurstofbehoefte van het centrale zenuwstelsel is groter dan van 
het perifere systeem.
In de cochlea is de tijd tussen het begin van de opgewekte hypoxie 
of anoxie en de verminderde functie afhankelijk van:

1) de zuurstof nog aangeboden door het bloed
2) de zuurstofreserve van het orgaan
3) energie uit andere reacties bijvoorbeeld glycolyse
4) energiebehoefte van de zenuwcellen

Bij voldoende voortgezette hypoxie of anoxie in de cochlea ver
dwijnen de elektrische verschijnselen. Wanneer weer tijdig vol
doende zuurstof wordt gegeven, komen de elektrische verschijnse
len in een bepaalde volgorde terug (Fernandez 1955).
De amplitudes van de en ^ worden 6 tot 10 minuten na het be
gin van de hersteltijd zelfs groter dan zij vóór het begin van 
de hypoxie bij gelijk gebleven stimulus geweest zijn. Deze "over
shooting" wordt toegeschreven aan de aantoonbaar vergrote bloed
stroom in het orgaan van Corti (Konishi e.a. 1961). Uit de "over
shooting" blijkt dat hypoxie de gecompliceerde werking van de 
cochlea kan ontregelen. Wanneer in een proefopstelling met hypoxie 
in het gehele proefdier, tegelijkertijd de reacties van de coch
lea en de nervus cochlearis op geluidsstimuli worden gemeten, is 
de kans groot, dat de cochlea door zijn grotere energiereserve 
juist iets langer op de aangeboden geluidsstimuli blijft reageren 
dan de nervus cochlearis. De nervus cochlearis ligt namelijk voor 
een groot gedeelte binnen de hersenvliezen in het milieu van de 
hersenen.
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HOOFDSTUK 4
PROBLEEMSTELLING

Het kenmerkende N N„-complex in het signaal afgeleid van het ge- 1 ^
hoororgaan, is een uniek verschijnsel in de dierfysiologie. Naar 
het ontstaan en de vorm van dit verschijnsel zijn veel onderzoe
kingen verricht. Bij deze onderzoekingen zijn de cochlea en de ner- 
vus cochlearis als een niet te scheiden eenheid in de proefopstel
lingen opgenomen.
In dit proefschrift wordt de mogelijkheid onderzocht of de door 
geluidsstimuli opgewekte elektrische vérschijnselen van de cochlea 
te meten zijn, zonder dat deze worden beïnvloed of gemaskeerd door 
de elektrische verschijnselen van de nervus cochlearis. Door in de 
proefopstelling gebruik te maken van algemene hypoxie van het hele 
proefdier, wordt nagegaan of de nervus cochlearis zijn functie eer
der verliest dan de cochlea. Hiervoor dienen de cochlea en de ner
vus cochlearis gelijktijdig door 2 verschillende meetelektroden te 
worden afgeleid. Op deze manier is te zien wanneer de elektrische 
verschijnselen van de nervus cochlearis tijdens de veroorzaakte 
hypoxie uitvallen, terwijl de cochlea nog blijft functioneren.

Aangemoedigd door de resultaten van de gehoorfunctieproeven, ge
nomen onder de niet-fysiologische toestand van hypoxie, zijn nog 
een drietal proefopstellingen gemaakt, waarin de gehoorfunctie 
onder telkens andere niet-fysiologische omstandigheden zijn ge
test. De reeds besproken afwijkende verschijnselen die in de coch- 
leogrammen van mensen met retro-cochleaire laesies worden gevonden, 
hebben aan dit onderzoek een nieuwe dimensie gegeven. Een afzonder
lijk positief elektrisch verschijnsel afgeleid van een zenuw, is 
in de bestudeerde literatuur niet bekend. Op de volgende bladzij
den zal echter een verklaring worden gegeven voor dit positieve 
elektrische verschijnsel, waarbij ook een oorzaak voor het vinden 
van een P. in het elektrocochleogram wordt genoemd.

Met de verklaring van de P-^ en het bestuderen van de gevonden af
wijkingen in de uitgevoerde metingen, is een nieuw inzicht in het 
NlN2-comi)]'ex ontstaan. De uiteindelijke probleemstelling luidt: 
waar ontstaan en hoe worden de N^ en ^ in het gehoororgaan gevormd.
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HOOFDSTUK 5
BEADEMINGSSYSTEEM

Om een proefdier een algemene hypoxie te geven, die constant onder 
controle is, is een beademingssysteem een eerste vereiste. Voor 
de proeven worden jonge caviae van circa 400 gram gebruikt. Bij 
de cavia bevindt de cochlea zich voor een groot gedeelte in een 
goed bereikbare luchthoudende bulla. Hierdoor worden deze dieren 
voor het onderzoek van het gehoor veel gebruikt. Door ook caviae 
te gebruiken, kunnen de resultaten van de gehoorfunctieproeven 
met de resultaten van andere onderzoekers worden vergeleken.
Wanneer proefdieren tijdens spontaan ademen een zuurstofarm meng
sel krijgen, wordt hun ademhaling onregelmatig. Hierdoor is de 
mate van hypoxie niet meer te doseren. Er moest daarom een manier 
worden gevonden om proefdieren gedurende lange tijd mechanisch te 
beademen met een geluidsarm beademingssysteem dat op enige afstand 
kon worden geregeld.

Een cavia van 400 gram wisselt per in- en uitademing circa 1,8 ml 
lucht uit. De "dode ruimte" in het te gebruiken ventilatiesysteem 
moet in verband met de zeer kleine wisseling van het beademings- 
gas tot een minimum worden beperkt. Dit is mogelijk ten eerste, 
door de slangen van het systeem met behulp van een tracheacanule 
direct op de trachea van het proefdier aan te sluiten en ten tweede, 
door een ventiel of klep, waarmee de in- en uitademing wordt ge
regeld, dichtbij het proefdier in het beademingscircuit te plaat
sen. Het was niet mogelijk een regelbare luchtklep te krijgen, die 
voldoende geluidsarm werkte. Tenslotte is gebleken dat het systeem, 
waarbij een open T-stuk direct op de tracheacanule wordt aange
sloten het best functioneert.
Eén opening van het T-stuk wordt aangesloten op de slang, waarmee 
de toe te dienen beademingslucht wordt aangevoerd. De tweede 
opening is met de tracheacanule verbonden. Op de derde opening 
zit de regelklep. Deze opening wordt intermitterend afgesloten 
door een al of niet opgeblazen "rubber duimpje" . Via het T-stuk 
kan de beademingslucht nu onder voldoende "geluidsarme" condities
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door de tracheacanule naar de longen van het proefdier worden 
gestuurd, dan wel vrij naar buiten stromen.

Door het veranderen van de plaats van het "rubber duimpje" ten 
opzichte van het af te sluiten uiteinde van het T-stuk, is de 
uitgeoefende klepdruk tijdens het afsluiten te variëren. De be- 
ademingslucht, die uit de tracheacanule stroomt, mag maximaal 
maar 8 cm waterdruk uitoefenen, om beschadiging van de longblaas
jes van het proefdier te voorkomen. Vóór iedere proef wordt de 
opening van de tracheacanule in een met water gevuld maatglas ge
stoken. Wanneer de klepdruk van het "rubber duimpje" goed inge
steld is, zal op een diepte groter dan 8 cm geen luchtbelletjes 
meer uit de canule-opening te voorschijn komen. Het teveel van 
het aangeboden beademingsgas kan langs het opgeblazen "rubber 
duimpje" ontsnappen.

Voor de normale beademing van de proefdieren zijn de volgende 
gegevens van Lumb (1963) van belang. Hij schrijft dat een cavia 
van 471 gram, een ademhalingsfrequentie heeft van gemiddeld 90 
per minuut (69 - 104). Deze cavia gebruikt per inspiratie 1,8 ml 
gas (1 - 3,9). Het minutenvolume is 0,16 liter (0,09 - 0,38), 
waarin tussen haakjes de uiterste waarden staan vermeld.•
Bij algemene narcose kan de ademhalingsfrequentie langzamer zijn. 
In de gebruikte proefopstelling is de inademing iets korter dan 
1 seconde en de uitademing iets langer dan 1 seconde, waardoor 
de ademfrequentie 30 x per minuut is. Wanneer per inspiratie 
3,5 ml beademingsgas wordt ingeademd, is het minutenvolume 
30 x 3,5 ml = 0,105 liter. Dit is tijdens de narcose voldoende.
In eigen werkplaats is een toestel ontwikkeld om de perslucht 
uit de centrale persleiding van het laboratorium intermitterend 
door te laten. Dit toestel heeft een elektromagnetisch afsluitings 
mechanisme, waarvan de afsluitingstijd regelbaar is. De perslucht 
kan nu intermitterend naar het op te blazen "rubber duimpje" 
worden geleid, met de bovengenoemde frequentie van 30 x per minuut

Voor het beademen van het proefdier wordt een gasmengsel van 
200 ml/min zuurstof en 600 ml/min stikstof gebruikt, of anders 
gezegd een zuurstof/stikstofmengsel dat 25% zuurstof bevat. Bij
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de verschillende proefnemingen is gebleken dat voor de uit te 
voeren proeven het toevoegen of weglaten van kooldioxyde in de 
normale concentratie van de buitenlucht geen verschil maakt.
Door de canule-opening de juiste doorsnede te geven, kan 3,5 ml 
beademingslucht met 8 cm waterdruk 30 x per minuut aan het 
proefdier worden gegeven. Met het parallel schakelen van een 
Loosco flowmeter met een zeer fijn instelbare Brooks Sho-Rate 
flowmeter voor de zuurstof en een Loosco flowmeter voor de stik
stof, is iedere gewenste verhouding van het aan te bieden zuur
stof /stikstofmengsel tijdens de hypoxieproeven te krijgen.

Bij de eerste proefnemingen zijn de afgeleide hartacties uitge
schreven en bestudeerd in samenwerking met een cardioloog. 
Tijdens de hypoxieproeven wordt gebruik gemaakt van een beade- 
mingsgas dat 3,5% zuurstof bevat. Dit is het gas dat het hart 
gedurende de aangeboden hypoxie nog weinig beinvloedt en het 
centraalzenuwstelsel toch voldoende zuurstofarm maakt voor de 
beoogde proeven.
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HOOFDSTUK 6
PREPARATIE

Bij de dierproeven worden jonge caviae gebruikt. Het gehoor wordt 
van tevoren grof getest met de oorschelpreflex volgens Preyer.
Voor de verschillende afleidingen zijn bij het proefdier vier 
elektroden nodig. De eerste elektrode wordt na trepanatie van de 
hersenschedel extraduraal bij de porus acusticus internus gebracht 
en daar in de nervus cochlearis gestoken. De tweede elektrode wordt 
via de bulla op het bot van de cochlea geplaatst voor een gelijk
tijdige afleiding van de cochlea. De derde elektrode wordt naast 
het borstbeen geplaatst om een constante bewaking van de hartslag 
te krijgen. De laatste elektrode wordt in de halsmusculatuur aan
gebracht en is de aardelektrode.
Een half uur voordat de preparatie voor het plaatsen van de elek
troden begint, wordt het proefdier geanaestheseerd met een intra- 
peritoneale injectie van 0,3 cc nembutal 6%.
Gemiddeld 20 minuten na de injectie zijn de proefdieren voldoende 
diep in narcose voor de huidincisie. Reageert het proefdier nog 
op een toegediende pijnprikkel, dan wordt 0,05 cc nembutal bijge
spoten. Dit kan gedurende de preparatie nog 132 keer worden her
haald. In het begin van de preparatie ligt het proefdier ruggelings 
op een elektrisch verwarmd schuitvormig operatietafeltje, waarbij 
de kop met een leidsel door de mond aan de tafel is gefixeerd. 
Butler e.a. (1969) zeggen dat een cavia in narcose niet in staat 
is zijn eigen lichaamstemperatuur van circa 38° C te houden. De 
temperatuur van het proefdier wordt rectaal door middel van een 
kwikthermometer gecontroleerd.
Over een lengte van drie kraakbeenringen wordt een venster in de 
trachea geknipt. Dit tracheostoma is groot genoeg om gemakkelijk 
de tracheacanule te kunnen inbrengen. De trachea wordt eerst voor
zichtig schoon gezogen. Wanneer zich in de trachea en bronchii 
veel slijm bevindt, wordt de hierna beschreven proef met hypoxie 
niet uitgevoerd. Dit proefdier wordt voor andere proefmetingen ge
bruikt, waarbij het dier op zijn rug kan blijven liggen om regel
matig bronchiaal toilet toe te passen. Direct na de tracheotomie
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wordt een elektrode voor de afleiding van de hartactie onderhuids 
naast het borstbeen geplaatst. De aardelektrode wordt via de be
staande halsincisie tussen de halsspieren gelegd en met een hech
ting vastgezet. Nadat deze twee elektroden op een versterker met 
luidspreker zijn aangesloten, kan verder tijdens de preparatie de 
ritmische hartklop van het proefdier worden gehoord, waardoor een 
elementaire bewaking tijdens de narcose plaats vindt. Voor het 
plaatsen van de tracheacanule wordt algemene spierverslapping van 
het proefdier opgewekt door intramusculair 0,2 mg succinylcholine 
in te spuiten. De tracheacanule wordt ingebracht en het proefdier 
kan de aangeboden ventilatiefrequentie van het beademingssysteem 
zonder tegenademen volgen. Het proefdier krijgt nog eens 0,05 cc 
nembutal intraperiteonaal toegediend en wordt dan in buikligging 
op de operatietafel gefixeerd. Aan ëên zijde wordt de schedel boven 
het oor geopend, door het os pariëtale en de squama temporalis voor 
zover nodig weg te nemen. De kleine bloedingen uit onder andere 
de botranden worden tot staan gebracht door dunne wattesrrengetjes 
tegen de botvaatjes aan te leggen.
Heel voorzichtig wordt de samenkomst van de grote veneuze bloed
vaten - die bij de mens het best met de sinus transversus, de 
sinus petrosus superior en de vena meningea media kunnen worden 
vergeleken - uit het bot vrijgeprepareerd; daarna kan de dura mater 
van het overgebleven deel van het os temporale worden losgemaakt. 
Met een zelfgemaakte retractor wordt de dura naar binnen gedrukt. 
Een botbrug gelegen boven de flocculus wordt afgeboord, waarbij 
de saccus endolymphaticus, die vlakbij deze brug ligt, wel moet 
worden ontzien. Nu kan deze hersenuitstulping uit de holte worden 
gelicht en onder de retractor met het cerebrum mee naar binnen 
worden gedrukt. In de diepte tussen schedel en dura is het begin 
van een drietal zenuwen zichtbaar, de nervus facialis, de nervus 
vestibularis en de nervus cochlearis. Wanneer het cerebrum onder 
de retractor wordt samengedrukt, moet nogal wat liquor worden af
gezogen om op het diepste punt van het operatieterrein de drie 
zenuwen zichtbaar te houden.
Bij dit wegdrukken van het cerebrum wordt tevens de nervus coch
learis iets uit de porus acusticus internus getrokken, waardoor 
deze voldoende zichtbaar wordt om de afleidingselektrode van de
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nervus cochlearis erin te kunnen steken. Voor de volgende aflei- 
dingselektrode, de afleiding van de cochlea, wordt de bulla aan de 
dorsale zijde geopend. Dit kan schuin boven en achter de gehoor
gang gebeuren. De "kruisende?' nervus facialis wordt hierbij gespaard. 
Bij deze benaderingswijze zijn van de cochlea de basale en tweede 
winding zichtbaar te maken, zodat de cochlea-elektrode op één van 
deze twee windingen kan worden geplaatst. Het operatieve gedeel
te is hiermee afgesloten.
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HOOFDSTUK 7
MEETPROCEDURE

In de opstelling ligt het proefdier in een afgesloten, geluids
arme kamer. Door een venster kan het proefdier worden geobser
veerd. De apparatuur voor de beademing, de geluidsstimulatie en 
de registratie, op de voorversterkers na, staan buiten deze ge
luidsarme kamer opgesteld.

GELUIDS STIMULUS

Voor de geluidsstimulatie wordt een signaal van één periode van 
10.000 Hz gebruikt. Deze klik wordt met behulp van de fase-instel- 
ling van een Hewlett-Packard 3300 A functiegenerator zo gegeven 
dat hij op de oscilloscoop het beeld van een enkelvoudige top 
geeft. Het signaal is hierdoor te vergelijken met een halve 
periode van 5000 Hz. Een elektrische"seinsleutel" stuurt de func
tiegenerator, waardoor de repetitiefrequentie van het signaal kan 
worden gevarieerd. Na de functiegenerator wordt het signaal via 
een verzwakken naar een condensatortelefoon geleid. Met behulp 
van de verzwakken is het signaal in stappen van 5 dB in sterkte te 
regelen tot de maximale output van de condensatortelefoon van 
90 dB. Deze output is door een kunstoor van Bruël en Kjaer gecon
troleerd .
Door het geven van het signaal in de vorm van de bovenbeschreven 
klik wordt van de cochlea, door synchronisatie van de actiepoten- 
tialen in de zenuwvezels een sterk gesommeerde actiepotentiaal 
- het Nj^-complex - afgeleid.

ELEKTRODEN

Voor de metingen van de elektrische verschijnselen in het proef
dier worden van de volgende elektroden gebruik gemaakt:

1) een stalen naaldelektrode voor de nervus cochlearisafleiding. 
Deze wordt elektrochemisch aangepunt en daarna voor een goede 
isolatie zo veel mogelijk afgelakt.
De zilverelektroden zijn te zacht om door de omliggende hersen-
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vliezen van de nervus cochlearis heen te steken. Ook de 
wolfraamelektrode heeft bezwaren. Elektrochemisch en mecha
nisch voldoet de stalen naaldelektrode het best. Deze elek
trode zal niet gebruikt worden om gelijkstroompotentiaalver- 
schillen in de hierna volgende proeven te meten. Voor die 
proeven zijn elektroden met uitgesproken lage zelfpolari
satie nodig (Kupperman 1965). Circa 1 mm van de punt van 
de stalen naaldelektrode is niet afgelakt, waardoor een 
groot aantal zenuwvezels tegelijkertijd worden afgeleid.

2) een AgAgCl-elektrode van 1 mm doorsnede voor de cochlea- 
afleiding. Deze elektrode wordt op de wand van de scala 
tympani ter hoogte van de tweede winding geplaatst.

3) een gechloreerd zilverplaatje voor de aardelektrode.
Deze wordt in de halsmusculatuur van het proefdier beves
tigd.

4) een puntig geknipt gechloreerd zilverplaatje wordt naast 
het borstbeen onder de huid gelegd voor de afleiding van 
de hartactie.

REGISTRATIE

Voor de registratie wordt van, in eigen werkplaats gebouwde, 
fysiologische voorversterkers gebruik gemaakt. De kern van deze 
voorversterkers zijn Philbrick-Nexus P65 AU operational ampli
fiers. De ingangsweerstand is 10 M.Ohm. De afgeleide signalen 
worden door de voorversterkers 1000 x versterkt en daarna naar 
een oscilloscoop geleid. In de eerste tijd van de proefnemingen 
is dit een Tektronix type 516 B geweest. Met een Practica camera 
worden de oscilloscoopbeelden op de film vastgelegd. Bij de ge- 
hoorfunctieproeven onder hypoxie veranderen de afgeleide signalen 
in een kort tijdsbestek, waardoor het fotograferen van deze 
oscilloscoopbeelden nog de beste registratie methode is. Door in 
de meetopstelling zeer zorgvuldig de storingskringen uit te 
schakelen, kan zonder doorlaatfliters worden gewerkt.
In afb. 7 is het schema van de gebruikte meetopstelling weergegeven.
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PARAMETERS

De gesommeerde actiepotentiaal is gekarakteriseerd door de vol
gende parameters:

1) de amplitudes van de en N2. Deze worden uitgedrukt in 
millivolt.

2) De latentietijden van de en N2. Deze worden uitgedrukt in 
milliseconden en zijn de tijden die verlopen tussen het begin 
van de stimulus en het begin van de desbetreffende deflectie.

1-20 •

var zwakker

1000*

••luidsarma kamer

Afb. 7 Blokschema van de gebruikte meetopstelling.
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HOOFDSTUK 8
METINGEN BIJ HET PROEFDIER

Na de preparatie van het proefdier en de plaatsing van de vier 
elektroden, kunnen de metingen van de elektrische verschijnse
len van de cochlea en de nervus cochlearis beginnen. Voor het 
plaatsen van de naaldelektrode in de nervus cochlearis wordt 
een micro-elektrodenhouder gebruikt. Deze elektrode wordt onder 
controle van het beeld van de oscilloscoop in de nervus coch
learis gestoken. De condensatortelefoon is zodanig in de gehoor
gang van het geprepareerde oor geplaatst, dat de luchtruimte 
tussen telefoon en trommelvlies zo klein mogelijk is en het af
geleide signaal zo groot mogelijk.

I. EERSTE SERIE METINGEN

Het proefdier krijgt iedere seconde een klik, van de eerder be
schreven vorm, aangeboden. Met behulp van een kunstoor kan het 
acoustisch signaal op de oscilloscoop zichtbaar worden gemaakt. 
Het 0,5 ml lucht bevattende kunstoor, overeenkomend met de in- 
houd van de gehoorgang van de cavia, blijkt een zeer hoge re- 
sonantiefrequentie van circa 7 kHz te hebben (zie afb. S.l.b).
De opgewekte trillingen tijdens de uittriltijd van het acous
tisch signaal zijn bij een aangeboden klik niet te voorkomen.
Zij hebben echter een zo'n ander patroon als de N-^ en N2, dat 
zij het bestuderen van de vorm van de afgeleide N^ en N^ niet 
storend beïnvloeden.

Afb.
8.1.a

MM MM MM +-HM +-M-+ -H-H-MM
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Afb .
8.1. b

-H—1-4 44444444 4444

•t iioj!» (*jVWW WWW

Afb. 8.1. a en b
HET ACOUSTISCHE SIGNAAL MET HET AFGELEIDE ANTWOORD 
VAN DE COCHLEA.
Op het bovenspoor het cochleaire antwoord. Op het 
benedenspoor het acoustisch signaal ontstaan uit 
ëén toonpip van 10 kHz van resp. 40 en 80 dB en 
zichtbaar gemaakt met behulp van een kunstoor van 
Bruëll en Kjaer.
Tijdsbasis 1 msec en versterking van 200 uV per 
vakje voor het bovenspoor.

Afb .
8.1. c
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Afb. 8.1.C INPUT- OUTPUTCURVE
Het linker diagram geeft de amplitude van de N^ aan 
t.o.v. de sterkte van de aangeboden klik.
Het rechter diagram geeft in twee curven de latentie
tijden van de N^ aan t.o.v. de sterkte van de aange
boden klik.

.__. : latentietijd tussen klik en begin van deflectie
van de N .

+__+ : latentietijd tussen klik en maximale amplitude
van de N^.
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De relatie tussen de intensiteit van de aangeboden klik en de 
genoemde parameters is in Afb. 8.1.c te zien.

Afb.
8.1. d

-H-H- ■H-H- ■H-H- HH+ + M HH HH t+++

Afb. 8.1.d
SIGNAAL VAN DE COCHLEA-AFLEIDING t.o.v. DE AANGEBODEN 
KLIK.
Het moment waarop de klik van 90 dB wordt aangeboden, 
is op het benedenspoor weergegeven.
Tijdsbasis 1 msec en versterking 200 pV per vakje.

Afb.
8.1 . e

-H-H- HH ■H-++HH HH HH Hi t
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Afb.
8.1. f
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v
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Afb.
8.1. g

-H-H- H-HH-H H-H H-H -H-HH-H

Afb. 8.1. e. f. eng.
SIGNALEN AFGELEID VAN DE COCHLEA EN DE NERVUS COCHLEARIS.

Door verschuiving van de aangeboden klik van afb. 8.1.d 
t.o.v. het raster van de oscilloscoop, zijn de tijdsver
schillen tussen de verschillende toppen en deflecties 
van het signaal van de cochlea-afleiding, weergegeven op 
het bovenspoor, te vergelijken met het signaal van de 
nervus cochlearisafleiding, weergegeven op het beneden- 
spoor. Tijdsbasis 1 msec en versterking 200 uV per vakje.
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Bij de afbeeldingen 8.1.e, f en g zijn de toppen van de signalen
verschoven ten opzichte van het raster van de oscilloscoop.

Op deze afbeeldingen is te zien:

8.1.1 dat in de cochlea-afleiding na een zekere latentietijd een 
grote N-^ en een kleine ^ ontstaat, terwijl in de nervus 
cochlearisafleiding de N-^ en ^ ongeveer dezelfde amplitude 
hebben.

Bij vergelijking van de tijdsrelatie tussen de maximale uitslagen
van de verschillende deflecties van de 2 afleidingen blijkt,

8.1.2 dat de maximale uitslag van de van de nervus cochlea- 
ris circa 0,2 msec later komt dan de maximale uitslag 
van de van de cochlea-afleiding.

8.1.3 dat in de nervus cochlearisafleiding direct voor de een 
top wordt gezien. Deze ontbreekt in de cochlea-afleiding.

Wanneer ook het signaal afgeleid uit de nucleus cochlearis in de
ze bespreking wordt betrokken, zie afb. 8.1.h, kan worden gezegd:

8.1.4 dat het begin van de deflectie van de van de nervus en 
nucleus cochlearisafleiding circa 0,1 msec later komt dan 
het begin van de van de cochlea-afleiding.

8.1.5 dat wanneer de elektrode in de nervus cochlearis over een 
afstand van 1,5 mm in de richting van de nucleus cochlea
ris wordt verplaatst, de weergegeven N2 van de nervus 
cochlearisafleiding van een enkelvoudige deflectie in een 
brede meervoudige deflectie verandert, terwijl de amplitude 
niet kleiner wordt.

8.1.6 dat de amplitude van de N2 van de cochlea-afleiding aan
zienlijk kleiner blijft dan de N2's van de andere aflei
dingen.
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Afb. 8.1.h

Spoor 1

Spoor 2

Spoor 3

Spoor 4

Spoor 5
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Afb. 8.1. h
EEN AFBEELDING WAAROP DE SIGNALEN AFGELEID VAN DE 
COCHLEA, DE NERVUS COCHLEARIS EN NUCLEUS COCHLEA- 
RIS ONDER ELKAAR ZIJN WEERGEGEVEN.

Spoor 1, het signaal van de cochlea.
Spoor 2, het signaal van de nervus cochlearis af
geleid van dichtbij het ganglion spirale.
Spoor 3, het signaal van de nervus cochlearis af
geleid vlak voor de nucleus cochlearis.
Spoor 4, het signaal van de nucleus cochlearis. 
Spoor 5, de aangeboden geluidsstimulus.
Tijdsbasis 1 msec en versterking 200 pV per vakje.
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8.1.7 dat wanneer de naaldelektrode van de nervus cochlearis- 
afleiding diep in de meatus acusticus internus geplaatst 
is in de richting van het ganglion spirale, er een kleine 

wordt gevonden.
Daarentegen wordt de P-^ groter, wanneer de naaldelektrode 
naar de nucleus cochlearis wordt bewogen.

8.1.8 dat bij het verplaatsen van de nervus cochleariselektrode, 
van de nervus cochlearis tot diep in de nucleus cochlearis 
over een afstand van 3 mm de N-^ in deze afleiding bijna 
totaal verdwijnt, terwijl de P^ zeer duidelijk aanwezig 
blijft.

Uit deze laatste 2 punten blijkt dat de P. bij gelijkblijvende 
stimulus in grootte te variëren is, door de afleidingsplaats van 
de nervus cochleariselektrode te veranderen.

Bij alle manipulaties blijft gelden:

8.1.9 dat de P-^ afgeleid van de nucleus cochlearis dezelfde la
tentietijd houdt als de afgeleid van de cochlea.

8.1.10 dat de van de nucleus cochlearis, nauwelijks beinvloed 
door de kleine voorafgaande N^, later ontstaat en later 
zijn maximale deflectie bereikt dan de ^ gemeten van de 
cochlea.

8.1.11 dat de maximale amplitude van de P^ in de nervus cochlea- 
risafleiding in de besproken afbeeldingen 0,35 msec voor 
de maximale deflectie van de N-^ van dezelfde afleiding 
valt.

8.2 HYPOXIE

De volgende metingen worden tijdens hypoxie verricht. Iedere 
seconde krijgt het proefdier de beschreven klik aangeboden en 
geeft het scherm van de oscilloscoop een beeld van de afgeleide
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Signalen. Beïnvloeding van de signalen op elkaar door adaptatie 
of inhibitie wordt door de lange rustpozen voorkomen. Van ieder 
vierde beeld wordt een foto gemaakt. Wanneer het zuurstofpercen
tage in het beademingsgas verminderd wordt door het dichtdraaien 
van de zuurstof flowmeter, wordt ook een stopwatch ingedrukt.
Door het wegvallen van de zuurstofdruk in het beademingssysteem 
gaat de stikstof flowmeter een hogere waarde aangeven. De stik
stof flowmeter wordt op 700 ml/min stikstof gezet, de nauw
keurige Brooks flowmeter wordt ingesteld op 3,5% zuurstof in 
700 ml/min stikstof. Met deze gassamenstelling wordt het proef
dier beademd, waardoor na verloop van tijd de door de hypoxie 
veroorzaakte verschijnselen optreden.

Op de fotoreeksen 8.2.a en 8.2.b kan het verloop van de gehoor- 
functie van 2 proefdieren tijdens hypoxie worden gevolgd. De 
geluidsstimuli blijven tijdens deze proeven hetzelfde. Circa 
3 minuten na het verminderen van de zuurstoftoevoer beginnen 
de amplitudes van de N-^ in de afleidingen bij beide proefdieren 
kleiner te worden. Ongeveer 1 minuut daarna zijn de deflecties 
van de nervus cochlearisafleiding verdwenen. Wanneer de hypoxie 
zou worden voortgezet, ontstaan op de oscilloscoop twee rechte 
sporen. Na het verdwijnen van de deflecties in de nervus coch- 
learisafleiding, wordt in deze proefopstelling weer het eerder 
gegeven beademingsgas met naar verhouding een rijk zuurstofmeng- 
sel gegeven, waardoor ook het terugkomen van de elektrische ver
schijnselen in de signalen kan worden bestudeerd. De 2 beschreven 
proefdieren hebben in totaal ruim 4 minuten het gasmengsel met 
3,5% zuurstof gehad. Bij 10 proefdieren wordt deze proefopstelling 
herhaald. Zij vertonen alle het hieronder beschreven typische 
beeld.

BESPREKING VAN DE TWEEDE SERIE METINGEN TIJDENS HYPOXIE

8.2.1 Wanneer de veranderingen van de elektrische verschijnse
len van het gehoororgaan tijdens hypoxie op de afgebeelde 
foto's in afb. 8.2 a en b worden bekeken, valt op dat op 
afb. 8.2.a 1-7 de N-^ in de cochlea-afleiding kleiner wordt, 
maar wel blijft bestaan, de N2 verdwijnt echter geheel.
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Afb. 8.2.a
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Afb. 8.2.a 1-19
EEN AANTAL SIGNALEN AFGELEID VAN DE COCHLEA EN DE NERVUS 
COCHLEARIS TIJDENS EN NA HYPOXIE VAN PROEFDIER A.
Links zijn de signalen van de cochlea-afleiding weergegeven 
en rechts de bijbehorende signalen van de nervus cochlearis. 
Op foto 1 staan de signalen van voor de hypoxie.
Foto's 2-6 geven de signalen in de verschillende stadia van 
hypoxie weer.
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Afb. 8.2.a
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Foto's 7-18 zijn de signalen die ontstaan na de hypoxie, 
wanneer het proefdier weer voldoende zuurstof krijgt 
aangeboden.
Foto 19 geeft de plaats van de aangeboden klik van 90 dB 
aan. Tijdsbasis 1 msec en versterking 200 pV per vakje.
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aAfb. 8.2. 
14 - 18 
+ klik
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EEN AANTAL SIGNALEN AFGELEID VAN DE COCHLEA EN 
DE NERVUS COCHLEARIS TIJDENS EN NA HYPOXIE VAN 
PROEFDIER A.
Zie voor de verklarende tekst de vorige bladzijden.
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1
Afb. 8.2.b

1-7
klik [A r'

0

Afb. 8.2.b 1-8
SIGNALEN AFGELEID VAN COCHLEA EN NERVUS COCHLEARIS TIJDENS 
EN NA HYPOXIE VAN PROEFDIER b.
Li nk s z ij n de signalen va n de cochlea-afl eiding we ergeg e v en
en re ch t s de bijbehore:nde signalen van de nervus c ochle ar i s .
Na f o to 3 krijgt het proe fdier weer voldo ende zuur stof aange-
bo den . Fo to 8 geeft de Pl aats van de aang eboden kl ik van maxi
ma le s t er kte aan.
Ti j ds ba si s 1 msec en ver s terking 200 yV per vakj e .
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In de nervus cochlearisafleiding blijken de en te
gelijkertijd kleiner te worden en totaal te verdwijnen, 
alleen de P-^ blijft hier gereduceerd bestaan. In de afb. 
8.2.b. 1-3 verdwijnen uit de nervus cochlearisafleiding 
de deflecties volledig. De P. in de nervus cochlearisaf- 
leiding en de N-^ in de cochlea-afleiding blijven duide
lijk zichtbaar.

8.2.2 De latentietijden van de N-^ van de cochlea-afleiding 
blijven gelijk, de grootste deflectie van deze wordt 
tijdens de maximale hypoxie echter 0,2 msec later be
reikt dan voor de hypoxie. Vergelijk hiervoor afb. 8.2.a 
1 met 8.2.a 6.

8.2.3 De latentietijden van de P^ in de nervus cochlearisaf- 
leiding veranderen evenmin, terwijl de maximale ampli
tude van de P^ ook 0,2 msec later tot stand komt.

De hypoxie wordt bij de weergegeven fotoreeksen beëindigd na
afb. 8.2.a. 6 en afb. 8.2.b. 3.

8.2.4 Wanneer het proefdier weer de normale beademingslucht 
krijgt, herstellen de en ^ zich in beide afleidingen, 
alleen herstelt de ^ zich onafhankelijk van de N^. Dit 
fenomeen is in de nervus cochlearisafleiding het best te 
zien.

8.2.5 Op het moment dat alleen de P^ tijdens hypoxie te zien is, 
blijkt dat de P^ nog steeds op hetzelfde moment begint 
als de N-^ van de cochlea-af leiding. Alleen houdt de P-^ 
korter aan dan de (zie ook afb. 8.1.h). De P-^ van de 
nervus cochlearisafleiding is alleen tijdens het eerste 
gedeelte van de van de cochlea-afleiding aanwezig, 
zonder dat deze P-^ door het begin van de van de nervus 
cochlearis verkleind wordt.

8.2.6 Ook het fenomeen "overshooting" (zie blz.13 ) ontstaat 
bij het geven van voldoende zuurstof in de beademingslucht

36



na de hypoxie. De met de van de nervus cochlearis 
en de van de cochlea-afleiding worden gelijktijdig 
groter (afb. 8.2. a 13 en 14), groter dan zij waren voor 
de hypoxieproef bij gelijkblijvende stimulus. De ^ volgt 
dit fenomeen later (afb. 8.2. a 16). Na circa 1 minuut 
verdwijnt dit verschijnsel.

ENKELE ELEKTROFYSIOLOGISCHE BEGRIPPEN

In de algemene fysiologie van het zenuwstelsel worden receptor- 
cellen beschreven als de biologische transductoren, die een ze
kere vorm van energie kunnen omzetten in een elektrisch signaal. 
Dit signaal speelt op zijn beurt een rol bij de prikkeloverdracht 
van de receptorcel aan een zenuw (Voorhoeve e.a. 1968).
Elke eindtak van een neuron ontvangt van alle kanten voortdurend 
pulsen, die alle hetzij exciterende, hetzij inhiberende postsy
naptische potentialen over het oppervlak van het neuron en zijn 
dendrieten veroorzaken. Elektrotonisch hebben alle potentialen 
hun invloed op het meest prikkelbare deel van het celoppervlak; 
het begin van een axon of initieel segment. Hier worden alle po
tentialen algebraïsch geaddeerd. Op het initiële segment vindt 
de integratie van de binnenkomende impulsen plaats om tot het al 
of niet afvuren van een actiepotentiaal in de neuriet te komen.
De energie om een impuls in de zenuw te geleiden komt van de 
zenuwcel zelf en niet van de impuls. Wanneer de lokale reacties 
een verandering in het potentiaalverschil van de zenuwcel ten 
opzichte van zijn omgeving van voldoende grootte hebben bewerk
stelligd, reageert de zenuwcel met een depolarisatie, een mem- 
braandoorslag van circa 105 mV, die snel langs de gehele celwand 
loopt (Walter 1966). Na de membraandoorslag is de zenuwcel in 
zijn refractaire periode, waarin de rustpotentiaal van circa 
-75 mV van de zenuwcel ten opzichte van zijn omgeving weer wordt 
opgebouwd.
Met een elektrode aan de buitenzijde van de zenuwcel ten opzichte 
van een ver verwijderde aardelektrode, wordt tijdens een actie
potentiaal een trifasische actiegolf gemeten, namelijk eerst een 
positieve naderingsgolf, dan een negatieve - de membraandoorslag -
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wanneer de impuls bij de elektrode is, en daarna weer een posi
tieve wanneer de impuls zich langs het neuron verwijdert.

In de elektrofysiologie is een positief op zichzelf staande golf, 
extra cellulair gemeten, een onbekend verschijnsel. De positieve 
Summating Potential, afgeleid uit de scala tympani van het orgaan 
van Corti (zie blz. 6), is wel een bekend verschijnsel.
De + S.P. heeft echter géén latentietijd en ontstaat gelijk met 
de C.M. , dit in tegenstelling tot de P^ en N-^. De solitaire 
die in de afleiding van de nervus cochlearis tijdens de hypoxie- 
proeven gevonden wordt, moet dan ook op een ander verschijnsel 
berusten.

-8.3 ANTIDROME PULSEN

Sato en Ozeki (1966) hebben een andere methode beschreven om een 
afferente zenuw van een receptorcel tijdelijk uit te schakelen. 
Door aan een zenuw pulsen van voldoende sterkte te geven, worden 
in deze zenuw actiepotentialen opgewekt. Direct na het geven van 
deze pulsen is de zenuw in zijn refractaire periode, waardoor een 
tijdelijke blokkade optreedt. Wanneer de pulsen niet aan het be
gin maar halverwege de zenuwvezels worden aangeboden, zullen de 
actiepotentialen naar beide uiteinden van de zenuw worden voort
geleid. De pulsen, of bij voldoende sterkte de actiepotentialen, 
die teruglopen in de richting van het begin van de zenuwvezel, 
worden antidrome pulsen genoemd.
Sato en Ozeki hebben na antidrome prikkeling van de afferente 
zenuwvezel van een lichaampje van Vater Pacini - de receptorcel 
van de gevoelszenuw in de huid - tijdens de mechanische prikke
ling van deze lichaampjes, een deflectie gevonden. Deze deflectie 
wordt veroorzaakt door de lokale depolarisatie van de eindmem- 
braan van de receptorcel en wordt de receptorpotentiaal genoemd. 
Deze deflectie is een zelfstandig elektrisch verschijnsel, hij 
wordt tijdens de blokkade van de afferente zenuwvezel niet ge
maskeerd door de grotere actiepotentiaal van de zenuwvezel.

Om alleen elektrische verschijnselen van de cochlea te meten
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zonder het maskerend effect van de A.P. van de nervus cochlearis, 
wordt geprobeerd met behulp van antidrome pulsen de nervus coch
learis te blokkeren. Voor deze proefopstelling wordt het proef
dier op de rug gefixeerd. De bulla tympanica wordt van de hals 
uit vrij geprepareerd en ruim geopend. Tevens wordt de processus 
stylohyoideus weggenomen. De basale winding van de cochlea is 
dan goed bereikbaar. Door in de aanhechtingsplaats van de bulla, 
direct naast de basale winding, een gaatje van 0,6 mm doorsnede 
in de schedelwand te boren, kan via dit boorgat de meatus acusti- 
cus internus worden bereikt (Tasaki 1954). Het vrij diepe boor
gat krijgt de vorm van een kanaaltje. Het laatste gedeelte van 
het bot boven de meatus acusticus internus moet met een naaldje 
worden weggekrabd om de nervus cochlearis in de inwendige gehoor
gang met de draaiende boor niet te ruineren. Wanneer de afstand 
van het boorgat tot de basale winding van de cochlea te groot 
is, zal tijdens het boren het vestibulaire labyrinth worden ge
opend, waardoor de perilymphe van de cochlea wegstroomt. De pre
paratie bij dit gehoororgaan kan dan wel worden beëindigd.

Door het boorgat dat op de juiste wijze gemaakt is, kan de zenuw 
met antidrome pulsen worden geblokkeerd. Om het elektrisch veld 
van de antidrome pulsen zoveel mogelijk te beperken, zijn 2 elek
troden vlak naast elkaar nodig. Hiervoor wordt een geïsoleerde 
afleidingselektrode door een holle injectienaald met de kleinste 
diameter geschoven en via het boorgat in de nervus cochlearis ge
plaatst. Er worden telkens .6 antidrome pulsen van 0,2 msec gegeven, 
met een interval van 0,7 msec. Direct na de laatste antidrome puls 
wordt de geluidsstimulus aangeboden.

DERDE SERIE METINGEN NA ANTIDROME PULSEN

In de nervus cochlearis worden pulsen van respectievelijk - 25 mV,
- 50 mV en -100 mV gegeven. Deze waarden zijn gekozen in dezelfde 
orde van grootte als de rustpotentiaal van -75 mV van de zenuwcel 
ten opzichte van zijn omgeving.
Door deze aangeboden pulsen gaan in de gestimuleerde zenuwvezels 
naar weerszijde een stroompje of, wanneer de puls groot genoeg is, 
een actiepotentiaal lopen.
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Afb.
8.3.a
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Afb. 8.3.a,b,c en d
HET SIGNAAL VAN DE COCHLEA VOOR EN DIRECT NA HET GEVEN VAN ANTI- 
DROME POLSEN AAN DE NERVUS COCHLEARIS.
Op het bovenspoor is het signaal van de cochlea-afleiding weerge
geven, versterking 100 yV per vakje.
Op het benedenspoor is op foto a de plaats van de aangeboden klik 
van 60 dB te zien.
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Afb.
8.3.C
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Op foto b,c en d zijn de aangeboden antidrome pulsen van resp. 
-25 mV, -50 mV en-100 mV te zien waarop direct aansluitend de 
klik wordt weergegeven. Op foto d is de versterking van de os- 
cilloscoop voor het benedenspoor 2,5 maal verkleind.
Tijdsbasis 1 msec per vakje.
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Afb.
8.3.e

" J

1

Afb.
8.3.f

Afb. 8.3.e,f,g en h
HET SIGNAAL VAN DE COCHLEA VOOR EN DIRECT NA HET GEVEN VAN ANTIDROME 
PULSEN AAN DE NERVUS COCHLEARIS, WANNEER DE NERVUS COCHLEARIS REEDS 
ENIGE TIJD PULSEN VAN - 500 mV HEEFT GEHAD.
Op het bovenspoor staat het signaal van de cochlea-afleiding, ver
sterking 100 yV per vakje behalve bij foto h, waar een kleinere ver
sterking is toegepast.
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Afb.
8.3.g

Afb .
8.3 . h

++-H- ■H-H-■4-H-+

Op het benedenspoor is op foto e en h de aangeboden klik van 90 dB weer
gegeven. Op foto f en g zijn de antidrome pulsen van resp. -50 mV en 
- 100 mV te zien.
Tijdsbasis 1 msec.
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Op het oscilloscoopscherm is het signaal van de afleidingselek- 
trode van de cochlea op het bovenspoor en de geluidsstimulus of 
de antidrome pulsen op het benedenspoor weergegeven.

8.3.1 Op afb. 8.3. a, b, c en d is te zien dat de kleiner 
wordt na het toedienen van de antidrome pulsen bij gelijk
blijvende geluidsstimulus. Naarmate de amplitude van de 
aangeboden antidrome pulsen groter is, is de N^ kleiner.
Na antidrome pulsen van - 100 mV is de amplitude van de
N^ 0,6 maal zo klein geworden, als die van de opgewekte 
N-^ zonder voorafgaande antidrome pulsen.

De cochlea-afleiding wordt bij de aangeboden antidrome pulsen 
van -100 mV al duidelijk door deze antidrome pulsen gestoord.
Op afb. 8.3.d. is te zien dat tijdens het aanbieden van een 
treintje van 6 antidrome pulsen, reeds een weerstandsverlaging 
tussen de polen van de elektroden, waarmee deze pulsen aan de 
nervus cochlearis worden gegeven, optreedt. De hierdoor vergrote 
stroomsterkte wordt door de toenemende amplitudes van de opge
vangen antidrome pulsen in de cochlea-afleiding weergegeven.
De nervus cochlearis wordt waarschijnlijk door deze antidrome 
puls beschadigd. Na het aanbieden van antidrome pulsen tot - 
500 mV, waarbij geen registratie mogelijk is, worden de metingen 
herhaald.

Na antidrome pulsen tot-500 mV blijkt zonder direct voorafgaande 
antidrome pulsen, de N-^ kleiner te zijn geworden. Voor dezelfde 
amplitude van de N^ is nu de maximale geluidsstimulus van 90 dB 
nodig in plaats van de eerder gegeven 60 dB, zie afb. 8.3.e.

8.3.2 Geheel nieuw is het verschijnsel, weergegeven op afb. 8.3. 
f en g, dat bij dezelfde geluidsstimulus, de N1 van de 
cochlea-afleiding, na direct voorafgaande antidrome pulsen 
van respectievelijk - 50 mV en - 100 mV, groter in plaats 
van kleiner wordt.

8.3.3 Na langdurige antidrome pulsen van -500 mV blijkt de N^ 
in de cochlea-afleiding zie afb. 8.3.h ineens zeer groot
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te zijn, groter dan ooit in een fysiologische situatie is 
gevonden. Deze amplitude van de is niet meer te beïn
vloeden door het vooraf aanbieden van antidrome pulsen.

8.3.4 Het begin van de deflectie waaruit de ontstaat, vertoont 
in afb. 8.3.h een zeer korte latentietijd. Waarschijnlijk 
wordt deze daling van de 0-lijn veroorzaakt door de Summating 
Potential.

Het is mogelijk dat de amplitude van de N-^ is toegenomen, doordat 
de onfysiologische antidrome pulsen de gehele nervus cochlearis 
onder het boorgat hebben doorgebrand, waardoor de efferente banen 
gelegen in de nervus cochlearis hun "toch constant aanwezige inhi- 
berende functie" niet meer kunnen uitoefenen. Om deze veronderstel
ling op een andere manier te testen, leek het gewenst in een nieuwe 
proefopstelling de vezels van de nervus cochlearis via het beschre
ven boorgat met een zeer fijn mesje door te snijden, waarbij de in 
de nervus cochlearis verlopende arteria auditiva interna moet wor
den ontzien.

8.4 VIERDE SERIE METINGEN NA DOORSNIJDEN VAN DE NERVUS COCHLEARIS

Voor deze metingen wordt hetzelfde type elektroden en dezelfde ge- 
luidsstimulus gebruikt als bij de metingen tijdens hypoxie. De 
naaldelektrode in de nervus cochlearis moet telkens uit het boor
gat worden gehaald om met het fijne mesje de nervus cochlearis 
iets verder te kunnen doorsnijden. Het boorgat wordt daarna droog 
gezogen en de elektrode wordt met behulp van een micro-elektrode- 
houder weer in de nervus cochlearis gestoken. Uiteindelijk wordt 
alleen van de perifere stomp van de zenuw afgeleid. Bij de prepa
ratie van het proefdier, waarvan fotoreeks 8.4.a is afgeleid, is 
het boorgat naar de nervus cochlearis vlakbij het ganglion spirale 
uitgekomen. Op afb. 8.4.a 1 is de in de nervus cochlearisaflei
ding zeer gering. De en ^ zijn beide puntig van vorm. Na met 
het uiterst kleine mesje de nervus cochlearis te hebben ingesneden, 
wordt de nervus cochleariselektrode weer teruggeplaatst en kunnen 
opnieuw metingen met beide afleidingen worden verricht. Deze pro
cedure wordt een groot aantal keren herhaald.
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IOOaiV 100 uV

Afb. 8.4. a 1-12
SIGNALEN AFGELEID VAN DE COCHLEA EN DE NERVUS COCHLEARIS TIJDENS DE 
DOORSNIJDING VAN DE NERVUS COCHLEARIS.
Op de foto's zijn aan de linkerzijde de signalen van de cochlea weer
gegeven, op de rechterzijde de bijbehorende signalen van het perifere 
gedeelte van de nervus cochlearis. De plaats van de klik staat op de 
onderste foto's. Tijdsbasis 1 msec, de versterking en de sterkte van de 
aangeboden klik zijn bij het desbetreffende signaal vermeld.
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Afb.8 
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7-12 200jjV
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200 ajV

200yV

200juV

5mV

5mV

Vervolg van 
cochlearis 
zie voor de

— 8 —
JL VV/ \

j:J 7 \r

60 dB oofS

60 dB

de signalen afgeleid van de cochlea en de nervus 
tijdens de doorsnijding van de nervus cochlearis; 
verklaring de vorige bladzijde.
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8.4.1 Wanneer men het verloop van de en ^ in deze serie af
beeldingen volgt, ziet men dat geleidelijk de ^ in de N-^ 
van de cochlea-afleiding wordt opgenomen. Alleen bij de 
sterkste stimuli is de ^ nog zichtbaar.

8.4.2 De basis van het Njjs^-complex van de cochlea-afleiding wordt 
hoe langer hoe breder.

8.4.3 In de nervus cochlearisafleiding ontwikkelen zich positieve 
toppen.

8.4.4 De deflecties verdwijnen langzaam maar zeker uit de nervus 
cochlearisafleiding, totdat het hele signaal positief is 
geworden.

8.4.5 Na totale doorsnijding van de zenuw is de van de cochlea- 
af leiding weer sterk vergroot, groter dan de N-^ gemeten 
vóör de doorsnijding van de nervus cochlearis.

8.4.6 Bij een zelfde geluidsstimulus van 60 dB is de amplitude van 
de N-^ in de cochlea-af leiding, na doorsnijding van de nervus 
cochlearis, ruim 65 x zo groot geworden als de N-^ vóör de 
doorsnijding van de zenuw. Bij een gelijkblijvende stimulus 
van 90 dB is de amplitude van de cochlea-afleiding na door
snijding van de zenuw, zelfs ruim 85 x zo groot geworden.
De N-^ op foto 8.4.a 11 is 26 mV, dat is ruim 85 x 0,3 mV van 
de N-j^ van foto 8.4.a 4.

8.4.7 Er ontstaat een deflectie met een zeer korte latentietijd, 
mogelijk de Summating Potential?

8.4.8 De tijd tussen het begin van de stimulus en de maximale ampli
tude van de grote deflectie van de cochlea-afleiding neemt 
met 0,25 msec toe.

8.4.9 In de nervus cochlearisafleiding wordt nu alleen een hoge en 
brede top gezien, die min of meer het spiegelbeeld van het 
afgeleide signaal van de cochlea vormt.
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8.4.10 De samengestelde actiepotentiaal van de cochlea-afleiding 
houdt ruim 3 msec aan.

Daar de afleidingselektrode van de nervus cochlearis in de laat
ste afbeelding zich in de stomp van de nervus cochlearis bevindt, 
mag men aannemen, dat deze grote top op abnormale wijze wordt ge
vormd. Het is in wezen een totaal ander verschijnsel dan de P-^ ge 
meten in een intacte zenuw, zoals deze in de vorige proeven is be 
schreven. Wanneer de afleidingselektrode zich in de centrale 
stomp bevindt, worden tijdens en na de geluidsstimuli geen elek
trische verschijnselen waargenomen, als het hiaat tussen de 2 
zenuwuiteinden in het boorgat maar goed droog is.

Afb. 8.4. b
SIGNALEN GEFOTOGRAFEERD NADAT DE NERVUS COCHLEARIS RUIM 
VOOR DE HELFT IS DOORGESNEDEN.
Het bovenspoor laat de cochlea-afleiding zien, het midden- 
spoor de nervus cochlearisafleiding en het benedenspoor 
de stimulus.
Tijdsbasis 1 msec, versterking 100 pV, stimulus 80 dB.

Nadat de gehoorzenuw van een proefdier voor ruim de helft is door 
gesneden, worden de signalen weergegeven in afbeelding 8.4.b ge-



registreerd. In de cochlea-afleiding wordt een normale N-^ met 
mogelijk een aanduiding van een ^ gezien.

8.4.11 Daarentegen wordt in de nervus cochlearisafleiding een 
duidelijke trifasische vorm van een A.P. gezien. Opval
lend is hierbij de vorm van de P„. Deze niet °f
nauwelijks gehinderd door een erop volgende , vertoont 
een relatief grote en brede top gedurende 0,6 msec. Deze 

beslaat een groot oppervlak.

Bij een proef wordt na het maken van het boorgat naar de nervus 
cochlearis, de schedelbasis in de omgeving van de nervus coch- 
learis met een meetelektrode afgetast om, behalve uit de aflei
ding van de nervus cochlearis of nucleus cochlearis zelf, een 
P-^ van een andere lokalisatie af te leiden. Dit lukt niet. Wel 
kan de P-^ geïsoleerd worden weergegeven door het signaal afge
leid van de schedelbasis af te trekken van het signaal afgeleid 
van de nervus cochlearis.

**

A M

[

• *
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Afb .
8.4 . e

++++ ++++ ■H-M--H-++-M-H-

-t-H-f ■H-H-

Afb. 8.4. c. d. en e.
HET SIGNAAL AFGELEID VAN DE BASALE WINDING VAN DE COCHLEA WORDT 
AFGETROKKEN VAN HET SIGNAAL AFGELEID VAN DE NERVUS COCHLEARIS, 
WAARBIJ ALLEEN EEN DUIDELIJK HERKENBARE P ^ OVERBLUFT.
Bovenspoor signaal van de nervus cochlearis, middenspoor signaal 
van de coch1ea-af1eiding en benedenspoor de aangeboden stimulus. 
Tijdsbasis 1 msec.
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Op afb. 8.4.C wordt de nervus cochlearisafleiding op het boven
spoor van de oscilloscoop weergegeven, de cochlea-afleiding op 
het middenspoor en de stimulus op het benedenspoor. Wanneer de 
cochlea-elektrode in de opening van het boorgat naast de elek
trode van de nervus cochlearisafleiding wordt geplaatst, maar 
niet in aanraking met deze elektrode of met de nervus cochlearis 
komt, ontstaan de afleidingen van afb. 8.4.d. De versterking van 
het signaal van de cochlea-afleiding is gewijzigd, totdat dezelf
de amplitude-grootte van de 's van beide afleidingen verkregen 
is. Opvallend is de wisseling van polariteit van de mogelijke 
S.P. op het signaal van het middenspoor.
Op afb. 8.4.e is het signaal van het middenspoor van afb. 8.4.d 
afgetrokken van het signaal van het bovenspoor, alleen een duide
lijke P-^ blijft over.

8.4.12 Kennelijk is de P^ een elektrisch verschijnsel, dat alleen 
in de afleiding van de zenuw en in de afleiding van de 
nucleus cochlearis te meten is.

In de proefopstelling waarbij een afleidingselektrode door het 
kleine boorgat in de nervus cochlearis wordt geplaatst, worden 
verscheidene malen de hypoxieproeven, beschreven in hoofdstuk 
8.2 herhaald.

8.4.13 Tijdens deze hypoxieproeven wordt echter nóóit een alleen 
overblijvende P^ in de nervus cochlearisafleiding gevonden. 
Alle toppen en deflecties verdwijnen ongeveer gelijktijdig 
tijdens de hypoxie uit de nervus cochlearisafleiding. Dit 
in tegenstelling tot de beschreven hypoxieproeven, waar
bij de afleidingselektrode de porus acusticus internus
van binnen uit benadert.

8.5 KANAMYCINEVERGIFTIGING

Tot nu toe is geprobeerd door het uitschakelen van de nervus coch
learis, een beter inzicht in de elektrische verschijnselen van de 
cochlea te krijgen. Dit doel is in zekere mate bereikt,, maar heeft 
nog geen directe aanduidingen over het ontstaan en de vorm van de
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N-^ en N2 gegeven.
Hawkins (1950), Hawkins e.a. (1952), Rüedi e.a. (1952) hebben stu
dies over de door antibiotica uit de streptomycinegroep ontstane 
vergiftigingsverschijnselen van het gehoororgaan gepubliceerd.
Uit tal van onderzoekingen is gebleken, dat deze met een bepaalde 
dosering toegediende antibiotica zelfs een selectieve uitval tus
sen de binnenste en buitenste haarcellen kunnen bewerkstelligen. 
Spoendlin (1970) heeft medegewerkt aan een atlas, waarin onder 
andere elektronenmicroscopische studies van de verschillende sta
dia van ontaarding, van de cellen in de cochlea van caviae, na 
het toedienen van neomycine, zijn afgedrukt. Hij meent hiermee te 
hebben aangetoond dat in de basale winding van de cochlea de uit
wendige haarcellen eerder door neomycine worden aangetast, dan de 
inwendige haarcellen. Uit zijn elektronenmicroscopische studies 
is af te leiden, dat bij een cavia die 8 achtereenvolgende dagen 
met 200 mg/kg lichaamsgewicht neomycine intramusculair wordt in
gespoten, een beschadiging van de structuur van de uitwendige 
haarcellen optreedt, terwijl de inwendige haarcellen van de ba
sale winding nog intact zouden zijn. Bij een cavia die 13 dagen 
de bovenbeschreven dosis neomycine krijgt, zijn de inwendige en 
uitwendige haarcellen aangetast of verdwenen. Het is dus mogelijk 
een meer selectief antwoord van de inwendige haarcellen van de 
cochlea te verwachten, wanneer de uitwendige haarcellen gedeelte
lijk zijn uitgeschakeld. Een nieuwe proefopstelling wordt ontwor
pen, waarin 5 caviae respectievelijk 6, 7, 8, 9 en 10 achtereen
volgende dagen ingespoten worden met 200 mg/, lichaamsgewichtKg
kanamycine intramusculair. Na een inwerkingsperiode van 3 weken 
worden de effecten van de kanamycinevergiftiging op het gehoor
orgaan elektrofysiologisch onderzocht. Daar de lichamelijke bij
verschijnselen van een vergiftiging met kanamycine bij caviae 
geringer zijn dan met gentamycine of neomycine, wordt kanamycine 
gebruikt. Bij de proeven wordt de afleidingselektrode van de ner- 
vus cochlearis weer door een boorgat aan de basis van de cochlea 
in de nervus cochlearis geplaatst. De 2e afleidingselektrode wordt 
op de 2e winding van de cochlea geplaatst. Voor de geluidsstimuli 
worden dezelfde kliks gebruikt, maar telkens 2 achter elkaar met 
een tijdsverschil van 2,8 msec. Met deze dubbele stimuli is ook 
de beïnvloeding van het eerste signaal op het tweede te bestuderen.

53



VIJFDE SERIE METINGEN NA KANAMYCINEVERGIFTIGING

jU jLL Li.......
Afb. 8.5.a
AFLEIDINGEN GEMAAKT VAN EEN NORMALE CAVIA NA MIDDELING MET EEN 
CAT 1000.
Op het bovenspoor is het signaal van de cochlea neergeschreven, 
op het middenspoor het signaal van de nervus cochlearis en het 
benedenspoor geeft de plaats van de aangeboden kliks aan. Tussen 
de dubbelklik zit een tijdsverschil van 2,8 msec. De dubbelkliks 
hebben resp. een sterkte van 90-, 70- en 50 dB.

Ieder proefdier krijgt bij deze proeven telkens 3 series geluids- 
stimuli aangeboden van respectievelijk 90 dB, 70 dB en 50 dB. De 
series bestaan uit 100 dubbelkliks. De afgeleide signalen worden, 
na verwerking met een Cat 1000 average computer, uitgeschreven.
In de cochlea-afleiding van een cavia, zie afb. 8.5.a, die geen 
kanamycine van te voren heeft gekregen, is bij een maximale ge- 
luidsstimulus van 90 dB, een negatieve deflectie met een korte 
latentietijd te zien. Op deze deflectie is de C.M. gesuperponeerd. 
De negatieve deflectie wordt waarschijnlijk door de S.P. veroor-
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Afb. 8.5 . h
AFLEIDINGEN GEMAAKT VAN EEN CAVIA DIE GEDURENDE 7 DAGEN IS 
VOORBEHANDELD MET KÄNAMYCINE.
Op het bovenspoor is het signaal van de cochlea neergeschreven, 
op het middenspoor het signaal van de nervus cochlearis en het 
benedenspoor geeft de plaats van de aangeboden kliks aan. Tussen 
de dubbelklik zit een tijdsverschil van 2,8 msec. De dubbelkliks 
hebben resp. een sterkte van 90-, 70- en 50 dB.

zaakt. Daarna volgen een grote en een kleine N2. Het signaal
van de 2e klik van 90 dB is aanzienlijk kleiner.

Op de registraties van caviae die 7, 9 en 10 dagen kanamycine 
in de boven aangegeven dosering hebben gekregen, zie de respec
tievelijke afb. 8.5. b, c en d, is in de cochlea-afleidingen 
tijdens de geluidsstimuli van 90 dB te zien:

8.5.1 dat de de grootste amplitude houdt. Op afb. 8.5.d wordt
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Afh. 8.5.c
AFLEIDINGEN GEMAAKT VAN EEN CAVIA DIE GEDURENDE 9 DAGEN IS 
VOORBEHANDELD MET KANAMYCINE.
Op het bovenspoor is het signaal van de cochlea neergeschreven, 
op het middenspoor het signaal van de nervus cochlearis en het 
benedenspoor geeft de plaats van de aangeboden kliks aan. Tussen 
de dubbelklik zit een tijdsverschil van 2,8 msec. De dubbelkliks 
hebben resp. een sterkte van 90-, 70- en 50 dB.

de breder;

8.5.2 dat op de afbeelding 8.5.c en d de in verhouding kleiner 
is geworden dan de N^.

De nervus cochlearisafleidingen laten zien:

8.5.3 dat de zich bij de stimulus van 90 dB in alle registra
ties goed handhaaft;
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Afb. 8.5 . d
AFLEIDINGEN GEMAAKT VAN EEN CAVIA DIE GEDURENDE 10 DAGEN IS VOOR
BEHANDELD MET KANAMYCINE.
Op het bovenspoor is het signaal van de cochlea neergeschreven, 
op het middenspoor het signaal van de nervus cochlearis en het 
benedenspoor geeft de plaats van de aangeboden kliks aan. Tussen 
de dubbelklik zit een tijdsverschil van 2,8 msec. De dubbelkliks 
hebben resp. een sterkte van 90-, 70- en 50 dB.

8.5.4 dat de grootste verandering zich voltrekt bij de deze
krijgt bij langere kanamycinevergiftigingen een kleinere 
amplitude maar wordt aan de basis breder. Deze verbreding 
van de N2 is ook op de registraties na geluidsstimuli van 
70 dB en 50 dB te zien.

8.5.5 In alle metingen blijven de signalen van de 2e klik kleiner 
dan de signalen van de direct er aan voorafgaande eerste 
klik.
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8.5.6 Na deze proefnemingen zijn nog eens bij vier gezonde caviae 
zonder voorafgaande kanamycinevergiftiging en met dezelfde 
preparatiemethoden, afleidingselektroden en registratietech- 
nieken de signalen afgeleid. De amplitudes van de van de 
nervus cochlearisafleiding blijven bij de gezonde caviae bij 
stimuli van 90 dB duidelijk kleiner vergeleken met de ampli
tudes van de N-^ van caviae, verkregen na de gegeven kanamy
cinevergif tingen.
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HOOFDSTUK 9
VERKLARING VAN DE P-j^

Men zou verwachten dat een afleidingselektrode in de nervus coch- 
learis, na een aan het proefdier aangeboden klik, een gesommeerde 
trifasische actiepotentiaal van de afferente zenuwvezels van de 
cochlea afleidt.
De cochlea is echter het enige orgaan dat na een adequate prikke
ling steeds ten minste 2 deflecties achter elkaar geeft. In de 
nervus cochlearisafleiding, zie afb. 8. 5.a, wordt na een latentie
tijd eerst een top P. gezien, dan de deflectie N^ - wanneer de 
"membraandoorslagen" de afleidingselektroden passeren op hun weg 
langs de axonen - en daarna de positieve herstelfase P2. De 
wordt in de afferente zenuwvezel van de cochlea mogelijk mede be
paald door de elektrische verschijnselen van de groep naderende 
actiepotentialen die de N2 vormen. De "herstelfase" van de N^, 
de P3, is in de genoemde afbeelding, naar verhouding, zeer hoog 
en breed. Daarbij zijn op de andere afbeeldingen nauwelijks of 
geen P^-toppen te herkennen. Het afgeleide signaal is kennelijk 
veel samengestelder.

Wanneer de in hoofdstuk 8 beschreven metingen, voor zover zij 
betrekking hebben op de P^, nader worden bekeken kan worden op
gemerkt:
a) dat de P^ nooit in het signaal van de cochlea-afleiding wordt

gevonden; zie punt 8.1.3
b) dat de amplitude van de P^ te variëren is door verplaatsing 

van de afleidingselektrode bij gelijkblijvende stimulus.
Wanneer de elektrode in de nervus cochlearis meer naar centraal 
wordt verplaatst, vanaf het ganglion spirale in de richting van 
de hersenstam, wordt de P^ aanzienlijk groter; zie punt 8.1.7 
wanneer de afleidingselektrode in de nucleus cochlearis wordt 
gestoken, blijft de groot, terwijl de N1 in deze afleiding 
bijna verdwijnt; zie punt 8.1.8

c) dat tijdens de hypoxieproeven alle elektrische verschijnselen 
behalve de P^ tijdelijk uit het signaal afgeleid van de nervus
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cochlearis verdwijnen. In deze tijdspanne blijft in de coch- 
lea-afleiding alleen de zichtbaar; zie punt 8.2.1

d) dat de P^, gemeten in de nervus cochlearis, tegelijkertijd met
de N-^ afgeleid van de cochlea begint; zie punt 8.1.9

e) dat de tijdsrelatie genoemd in punt d ook tijdens de hypoxie-
proeven blijft gelden; daarbij blijft de solitaire niet
gehinderd door een erop volgende N_, een kleinere tijdsduur 
aanwezig dan de van de cochlea-afleiding; zie punt 8.2.5

f) dat de P^ een elektrisch verschijnsel is, dat bij een normaal 
proefdier alleen in het signaal afgeleid van de nervus coch
learis en nucleus cochlearis wordt gevonden. zie punt 8.4.12

In de neurofysiologische literatuur is een alleenstaande top, niet 
gevolgd door een deflectie, gevonden bij metingen aan een intacte 
zenuw, een onbekend verschijnsel. Een verklaring voor de solitaire 
P^, die tijdens de hypoxieproeven is gevonden, is niet direct te 
geven. Bij 10 proefdieren zijn de beschreven hypoxieproeven her
haald en telkens blijft in een zekere graad van hypoxie, alléén de 
P^ in de zenuwafleiding over.
Deze P-^ is geen reflectie van hetzelfde fenomeen dat in de cochlea 
de N-^ veroorzaakt. De tegengestelde polariteit tussen de P^ en 
zou kunnen worden verklaard door de verschillende afleidingsplaat- 
sen van de meetelektroden (vergelijk hiervoor de polariteitswisse- 
ling van de S.P. op het middenspoor van afb. 8.4 c en d). Maar het 
feit dat de gevonden solitaire P-j^ een duidelijk kortere tijdsduur 
heeft dan de van de cochlea-afleiding is een sterk argument 
tegen deze reflectietheorie. Ook het feit dat de P-^ alleen in de 
nervus of nucleus cochlearis te meten is maakt het onwaarschijn
lijk. Als laatste argument tegen de reflectietheorie kan het ver
schijnsel van afb. 3.4.e worden aangevoerd, waar het signaal afge
leid van een punt direct naast de nervus cochlearis, afgetrokken 
wordt van het signaal afgeleid uit de nervus cochlearis en alléén 
de P-^ overblijft.
De P^ moet een zelfstandig elektrisch verschijnsel zijn. Door het 
verschil in latentietijd kan de P^ niet met de positieve Summating 
Potential (zie blz.6) worden vergeleken. De + S.P. wordt direct 
na de geluidsstimulus in het signaal van de cochlea-afleiding ge
vonden. De P^ van de nervus cochlearisafleiding ontstaat
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tegelijkertijd met de van de cochlea-afleiding, afhankelijk 
van de sterkte van de stimulus na circa 1 msec.

Lorente de Nó (1947) beschrijft het ontstaan van de verschillende 
vormen van een afgeleide actiepotentiaal van een zenuw in een ge
leidend medium. Dit wordt door Brazier (1960) nog eens gepubli
ceerd.

I 2 3
I . . I, It» i.i.i.

m sec

Afb. 9 DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN EEN AFGELEIDE ACTIEPOTENTIAAL, DIE 
ONTSTAAN DOOR HET TOENEMEN VAN DE AFSTAND TUSSEN DE STIMULEREN
DE ELEKTRODE EN DE AFLEIDINGSELEKTRODE.
a. de actiepotentiaal die verkregen wordt, wanneer de afleidings- 

elektrode op een punt ligt, waar de zenuw het geleidend medium 
binnenkomt;

b. wanneer de afleidingselektrode 7 mm langs de zenuw verder ligt.
c. wanneer de afleidingselektrode 15 mm langs de zenuw verder ligt.
d. wanneer de afleidingselektrode 25 mm verder ligt aan het einde 

van de zenuw.
Bij deze afleidingen ligt de 2e elektrode op enige afstand op een 
inactief punt.
(Uit: Mary A.B. Brazier. The electric activity of the nervous sys
tem (I960).

In afb. 9 laat Lorente de Nó zien, dat de elektrode op punt A 
aan het begin van het geleidend medium géén nadering van een langs 
trekkende impuls weergeeft, alleen het begin en het vertrek van de 
impuls wordt geregistreerd. De plaats van elektrode A is te verge
lijken met de elektrode van de cochlea-afleiding. Ergens in de 
cochlea ontstaan de actiepotentialen, de cochlea-elektrode ligt op 
de generatorplaats. Elektrode B geeft iets van de nadering van de 
impuls weer, elektrode C laat wat meer van deze nadering zien.
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"Dit naderbij komen van de impuls in een enkele 
vezel, of in de afleidingselektrode van de ner- 
vus cochlearis, de "naderingsgolf." in een aan
tal zenuwvezels, moet de verklaring zijn voor 
het fenomeen van de positieve P^".

Elektrode D, geplaatst op het eind van de doorgesneden zenuw, meet 
alleen een breed positief signaal. Lorente de Nó geeft geen op
lossing voor de vorm van het signaal afgeleid van punt D. Hij 
merkt op dat in deze proef de signalen op punten A en D door een 
speciale ingreep zijn ontstaan en "in de natuur normaal niet voor
komen" .
Na het doorsnijden van de nervus cochlearis is aan het perifere 
zenuwuiteinde ook een grote top gevonden (zie punt 8.4.9). Deze 
top hield even lang aan als de N^ gemeten in de cochlea-afleiding. 
De elektrische verschijnselen die zich aan het doorgesneden uit
einde van de zenuw afspelen, zijn moeilijk verklaarbaar en voor 
de genoemde proeven niet direct van belang.

In zijn verklaring van de signalen, uit de eerste 3 afleidings- 
elektroden beschrijft Lorente de Nó wêl het verschijnsel van de 
"naderingsgolf" in de zenuw. Afhankelijk van de af te leggen weg 
is deze "naderingsgolf" groot of klein.

In de histologische onderzoekingen met behulp van de elektronen
microscoop vindt Spoendlin (1972), dat de afferente neuronen van 
de nervus cochlearis in 2 groepen zijn te onderscheiden. 95% van 
de afferente neuronen in de nervus cochlearis maken contact met 
de binnenste haarcellen. Elke binnenste haarcel innerveert circa 
20 afferente neuronen, en 1 afferente neuron maakt contact met 
1 binnenste haarcel. Deze neuronen lopen van de haarcellen recht
streeks naar ramulus basilaris van de nervus cochlearis. Bij deze 
afferente neuronen worden geen vertakking gevonden tot vlak voor 
de nucleus cochlearis. Direct in de ramulus basilaris, dicht bij 

de binnenste haarcellen, worden deze neuronen reeds gemyeliniseerd.
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deze zenuwvezels lopen over de celkernen in het ganglion spirale 
door, tot in de nucleus cochlearis.

De overgebleven 5% afferente neuronen worden door de buitenste 
haarcellen geïnnerveerd. 1 afferent neuron van deze groep maakt 
contact met circa 10 buitenste haarcellen. Deze afferente neu
ronen worden pas na hun celkern in het ganglion spirale gemyelini- 
seerd. 0,5% van deze tweede groep afferente neuronen zou mogelijk 
contact met de binnenste haarcellen maken, maar deze laatste ze
nuwvezels kunnen onder andere ook behoren tot het adrenergische 
systeem. Hierover hebben de elektronenmicroscopische studies nog 
geen uitsluitsel gegeven. Bij de doorsnijdingsproeven van de 
nervus cochlearis (Spoendlin 1971) beginnen de afferente neuronen 
van de binnenste haarcellen te degenereren, de 5% afferente neu
ronen van de buitenste haarcellen blijven intact. Spoendlin geeft 
op grond van deze onderzoekingen aan, dat de twee groepen affe
rente neuronen in de nervus cochlearis een verschillende cel
structuur en innervatiepatroon hebben. De 95% afferente neuronen 
van de binnenste haarcellen, die reeds op korte afstand van deze 
haarcellen direct na de habenula perforata zijn gemyeliniseerd, 
zijn van groot belang. De afgeleide actiepotentialen zijn bij 
deze neuronen reeds in de gemyeliniseerde vezels, gelegen in de 
ramulus basilaris, aanwezig. De ramulus basilaris ligt tussen 
de scala media en scala tympani in en loopt naar het ganglion 
spirale. Van hier gaan deze gemyeliniseerde vezels via de modiolus 
van de cochlea naar de inwendige gehoorgang.
In de fundus meatus acustici interni passeert de nervus cochlearis 
de hersenvliezen en verloopt verder intrameningeaal in de inwen
dige gehoorgang.

Gewapend met deze anatomische kennis kan de volgende hypothese 
worden gegeven voor het fenomeen van de overgebleven in de 
cochlea-afleiding en de overgebleven in de nervus cochlearis- 
afleiding tijdens de hypoxieproeven.
Bij de hypoxieproeven wordt gedurende een korte tijd alleen de 

in de cochlea-afleiding gemeten. De waargenomen wordt door 
een aantal actiepotentialen in de afzonderlijke zenuwvezels
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gevormd. In de geraadpleegde literatuur staat nergens beschreven, 
dat de mechanoreceptorcellen - hier de haarcellen van het orgaan 
van Corti - zelf actiepotentialen produceren. De bovengenoemde 

afgeleid van de cochlea is de gesommeerde actiepotentiaal van 
de afferente zenuwvezels, voor zover deze vezels nog in het ver
zorgingsgebied van de cochlea liggen. Dit perifere gedeelte van 
de afferente neuronen is gedurende een zekere tijd van de hypoxie 
nog in staat om actiepotentialen af te vuren. In de inwendige 
gehoorgang worden op hetzelfde moment van de hypoxie geen actie
potentialen meer gevonden. De hier gemeten P^-top kan worden ver
klaard als een "positieve naderingsgolf", voortgeleid in de ge- 
myeliniseerde neuronen van de nervus cochlearis. De myelinescheden 
zorgen voor een kanaliserend effect van de eerste fase van de 
actiepotentialen, die nog in het perifere gedeelte van de zenuw, 
in het verzorgingsgebied van de cohlea zijn ontstaan. Deze eerste 
fase van de A.P., de "positieve naderingsgolf", vindt nog wel 
plaats in het meer centraal gelegen gedeelte van de afferente 
neuronen in de meatus acusticus internus. Maar de energie om dit 
intra-meningeaal gelegen gedeelte van de zenuw geschikt te hou
den voor de telkens langstrekkende membraandoorslagen is verdwenen. 
De volledige A.P. kan in het deel van de afferente neuronen, dat 
in de inwendige gehoorgang is gelegen, niet meer ontstaan. Alleen 
de P^, de "positieve naderingsgolf", kan hier nog in een bepaalde 
graad van hypoxie worden gemeten met de afleidingselektrode, die 
na trepanatie van de hersenschedel, onder de dura door in de ner
vus cochlearis gestoken is.
Op de bewering dat de actiepotentiaal een alles- of niets feno
meen van de hele zenuwcel is, blijken uitzonderingen mogelijk.

Na de eerste serie hypoxieproeven, waarbij de afleidingselektrode 
van de nervus cochlearis in de hersenschedel ligt, is vele malen 
getracht het verschijnsel van de overgebleven solitaire P^ tijdens 
hypoxie in de nervus cochlearis te vinden met dezelfde afleidings- 
elektrode, maar dan aangebracht door het kleine boorgat aan de ba
sis van de cochlea. Bij deze laatste methode wordt in het afge
leide signaal van de nervus cochlearis de bovengenoemde solitaire 
P^ nööit aangetroffen. De elektrische verschijnselen verdwijnen 
tijdens de hypoxieproeven gelijktijdig uit de verkregen signalen
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(zie punt 8.4.13). De twee bovengenoemde preparatiemethoden geven 
beide toegang tot hetzelfde gebied van de nervus cochlearis. Er 
is dus geen verschil in de afleidingsplaats van de elektroden in 
de nervus cochlearis. Op deze manier kan het opmerkelijke ver
schil van wel of geen solitaire tijdens de hypoxieproeven niet 
worden verklaard.
In de proefopstelling waarbij de hersenschedel wordt geopend, 
wordt de porus acusticus internus opgezocht door de dura mater 
van de schedelwand af te drukken. Om de nervus cochlearis op het 
diepste punt van het operatieterrein zichtbaar te maken, moet ook 
daar de dura mater van de schedelwand worden weggedrukt en met 
een verende retractor opzij worden gehouden. De nervus cochlearis 
wordt op dat moment gedeeltelijk uit de porus acusticus internus 
getrokken. Door het aanspannen van de nervus facialis, nervus 
cochlearis en nervus vestibularis wordt het verder wegduwen van 
de dura mater door de verende retractor, tegengehouden. De kunst
matig gecreërde toestand, waarin de nervus cochlearis met zijn 
omhullende vliezen strak gespannen staat, zal tijdens het ver
minderde zuurstofgehalte van het bloed en de weefsels, het cru
ciale moment veroorzaken, waarop in het meer centraal gelegen 
gedeelte van de nervus cochlearis geen actiepotentialen worden 
afgevuurd.

Bij de perifere nervus facialis paralyse van het type Bell's palsy 
wordt de compressie van de zenuw door een stoornis in de afvloed 
van het bloed in het endotemporaal gelegen deel van de nervus fa
cialis als dé factor beschouwd, die de uitval van deze zenuw ver
oorzaakt (Jongkees 1955). Een goede veneuze afvoer van het bloed 
in het met perilemma omklede zenuwweefsel, is voor het goed func
tioneren van de zenuw noodzakelijk. Op het uitgerekte gedeelte van 
de nervus cochlearis, dat normaal in de meatus acusticus internus 
is gelegen, wordt door de hersenvliezen en het perilemma een druk 
uitgeoefend. Deze druk zal naar alle waarschijnlijkheid ook de 
veneuze afvloed hinderen. De uitgeoefende druk van het perilemma 
en de hersenvliezen op de zenuwvezels kan men zich het beste voor
stellen, door deze omhullende vliezen te vergelijken met een 
glazen buis. De diameter van deze glazen buis wordt sterk ver
kleind als de buis na verhitting wordt uitgetrokken.
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Door de venueze stuwing kan de energievoorziening in het uit
gerekte zenuwgedeelte zelfs marginaal worden . Tijdens de 
aangeboden hypoxie zal dan snel een energietekort in het in- 
tracraniëel gelegen gedeelte van de nervus cochlearis ontstaan, 
waardoor dit zenuwgedeelte uitvalt. De door geluidsstimuli in 
de gehoorzenuw opgewekte gesommeerde actiepotentiaal wordt tot 
aan de fundus meatus acustici interni voortgeleid. Daarna zal 
alleen de naderingsgolf in de met myeline beklede axonen wor
den verder geleid, maar membraandoorslagen vinden in het intra- 
craniëel gelegen gedeelte van de nervus cochlearis niet meer 
plaats. Dit gedeelte van de zenuw fungeert verder als een kope
ren buis die de naderingsgolf geleidt.

Het ontbreken van de veneuze stuwing bij de preparatiemethode, 
waarbij de nervus cochlearis via het boorgat wordt benaderd, ver
klaart waarom hier tijdens de hypoxie geen solitaire is ge
vonden. De energiereserve van de cochlea blijkt niet de belang
rijkste reden te zijn voor het behouden blijven van de in 
de cochlea-afleiding tijdens de gedoseerde Hypoxie, maar het feit 
dat de ligging van het perifere gedeelte van de zenuw in de 
módiolus zo beschermd is; hier vindt geen compressie plaats. Bij 
de gewijzigde preparatiemethode blijft de bloedafvoer van de 
gehele zenuw normaal.

Samenvattend kan worden gesteld, dat de P^, afgeleid van de ner
vus cochlearis van een cavia de éérste fase is van de gesommeerde 
actiepotentiaal, terwijl de deflectie de tweede fase wordt.
De eerste fase van de A.P. - de naderingsgolf - wordt gevormd 
door de positieve polariteitswijzigingen in de zenuw als in
leiding tot de membraandoorslagen.
Het in de meatus acusticus internus gelegen gedeelte van de nervus 
cochlearis zal, bij een functiestoornis van een bepaalde graad, 
alléén de positieve polariteitswijzigingen van de actiepotentialen 
voortgeleiden. De actiepotentialen ontstaan nog wel in het meer 
perifeer gelegen gedeelte van de nervus cochlearis, maar de mem
braandoorslagen van deze actiepotentialen zullen niet meer op
treden. In dit stadium kan in het intracraniële gedeelte van 
de nervus cochlearis een solitaire P-^ worden afgeleid.
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Van direct medisch belang is deze hypothese voor onder andere 
de diagnose en therapie van "sudden deafness". Wanneer de "sudden 
deafness" door een stoornis in de afvloed van het bloed in de in
wendige gehoorgang wordt veroorzaakt, zal een therapie met corti- 
costeroïden moeten worden overwogen. Het behandelen met cortico- 
steroïden is bij de Bell's Palsy algemeen aanvaard. Voordat tot 
een behandeling met corticosteroïden bij "sudden deafness" wordt 
besloten, zal een uitgebreid gehoorfunctieonderzoek moeten worden 
verricht. Met het maken van een electrocochleogram kan een betere 
differentiatie tussen een cochleaire- en een retrocochleaire laesie 
worden gemaakt. Bij een cochleaire laesie zullen de C.M. in de 
verschillende frequenties van het elektrocochleogram afwijkingen 
vertonen. Bij deze elektrocochleogrammen zijn de geluidsstimuli 
zodanig gegeven, dat ook de C.M. in de afleidingen zichtbaar wordt.

Morrison en Booth (1970) en Morrison (1975) hebben patiënten met 
"sudden deafness", veroorzaakt door "idiopathische laesies" van 
de nervus cochlearis, behandeld met corticosteroïden. De resul
taten met deze therapie zijn buiten verwachting goed te noemen. 
Patiënten met hersenlaesies, tumoren, lues en cochleaire laesies 
zijn voor deze therapie niet in aanmerking gekomen.
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HOOFDSTUK 10
BESPREKING VAN VAN DE ^ EN N2

Hoewel actiepotentialen in de nervus cochlearis reeds in 1910 
zijn aangetoond, is het nog niet bekend waarom deze gesommeerde 
A.P. zich in de karakteristieke N^N^-vorm manifesteert.
De afgelopen jaren hebben verschillende onderzoekers van het ge
hoororgaan op basis van hun experimenten een aantal hypothesen 
geformuleerd over het ontstaan en de vorm van het Nj^-complex.

Tasaki (1954) en Tasaki en Davis (1955) hebben tijdens het meten 
met een micro-elektrode aan één zenuwvezel van de nervus coch
learis gevonden, dat deze zenuwvezel op een aan de cochlea aange
boden toonpip van één sinus van 500 Hz, antwoordt met een serie 
van één tot drie actiepotentialen - spikes -. Deze spikes zijn 
synchroon met de frequentie van het aangeboden signaal. De afge
leide zenuwvezel geeft dus na het beëindigen van de toonpip nog 
steeds spikes af. Zonder geluidsstimulus laat de zenuwvezel af 
en toe een enkele en soms een aantal spontane spikes zien. Bij 
een aangeboden toonpip van één sinus van 8000 Hz geeft de afge
leide zenuwvezel ook twee of drie spikes af. Deze spikes zijn 
echter niet synchroon met de aangeboden stimulus van 8000 Hz, 
maar vertonen tussenpozen van 1 msec, overeenkomend met de re- 
fractaire periode van deze zenuwvezel. Deze meervoudige respons 
van de zenuwvezels van de nervus cochlearis, het antwoorden met 
meer dan één spike met een tussentijd van minimaal 1 msec op een 
aangeboden toonpip of klik, wordt het belangrijkste gegeven ge
noemd voor de verklaring van de N2 in de afleiding van de gehele 
nervus cochlearis (Katsuki en Davis 1954).

Sorensen (1959), Kiang e.a. (1962) denken dat de N2 voornamelijk 
wordt gevormd door de nucleus cochlearis in de hersenstam.
De N2 is volgens hen de A.P. van het 2e neuron.

Rosenblith en Rosenzweig (1951) hebben opgemerkt dat de toename 
van de amplitude van de N^, gemeten aan de hele nervus cochlea
ris, als functie van de intensiteitsverhoging van het aangeboden
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signaal, niet lineair verloopt. Bij stimuli van geringe intensi
teit wordt de amplitude van de bij versterking van het signaal 
langzaam groter, maar boven 40 dB neemt de amplitude in verhou
ding sneller toe. Deze discontinuïteit wijst volgens hen op "twee 
populaties" prikkelbare elementen. Op grond van de anatomische 
verhoudingen van het orgaan van Corti en de gevoeligheid van de 
buitenste haarcellen voor o.a. lawaaitraumata, wordt aangenomen 
dat de buitenste haarcellen een lage prikkeldrempel hebben en 
reageren op zachte stimuli, terwijl de binnenste haarcellen met 
een hogere prikkeldrempel reageren op harde stimuli.

Spoendlin (1971) heeft met zijn elektronenmicroscopisch onder
zoek 2 typen ganglioncellen in het ganglion spirale ontdekt.
Deze ganglioncellen hebben ten opzichte van elkaar een verschil
lende structuur en innervatiepatroon (zie blz.62 ). Daar de den
driet van het eerste type ganglioncel contact maakt met maar één 
binnenste haarcel en de dendrieten van het twee type ganglioncel 
contact maken met een aantal buitenste haarcellen is ook een an
dere werking van de binnenste en buitenste haarcel aannemelijk.
Hij suggereert dat de buitenste haarcellen en de daaraan verbonden 
afferente zenuwvezels behoren tot een zeer sensitief systeem, 
waarin summatie van pulsen van circa 10 buitenste haarcellen in 
1 afferent neuron kan optreden (Spoendlin 1967 en 1971).

Sachs en Kiang (1960) hebben onweerlegbaar aangetoond dat alle 
door hen afgeleide afferente zenuwvezels van de nervus cochlea- 
ris reageren op stimuli die met hun intensiteitsniveau dicht bij 
de gehoordrempel liggen.
Met andere woorden: alle afferente vezels hebben kennelijk zeer 
lage drempelwaarden en 95% van deze afferente vezels komen van 
de binnenste haarcellen.

Löwenstein en Osborne (1964) geven nog een andere verklaring over
het ontstaan van de N en N_. Zij vinden met de elektronenmicros-1 2
coop in de haarcel een structuur, die van de basis van de cilia 
in de lamina reticularis tot aan de celmembraan bij de zenuwuit- 
einden loopt. Zij schrijven deze "striated organelle" een functie 
toe, waardoor de haarcel als een elektrische receptorcel kan rea
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geren. De opgewekte receptorpotentiaal wordt zonder vertraging 
in tijd, direct aan de afferente zenuwuiteinden doorgegeven.
Daarna zal de haarcel nog kunnen reageren met een chemische over
dracht in de synapsen, waarbij wèl een tijdsvertraging plaats 
vindt. De minimale tijd voor zulk een chemische synapsoverdracht 
is 0,6 msec (Robertson 1966).
Volgens Löwenstein en Osborne wordt de overgang van de "striated 
organelle" van de haarcel naar de afferente dendriet gevormd door 
een typisch gevormde synaps met een zeer smalle synaptische spleet. 
Deze synaps is door Smith en Sjöstrand (1961) beschreven.

Boelen (1970) vindt bij het gehooronderzoek van een proefdier 
tijdens hypoxie dat alleen de N-^ in de cochlea-afleiding over
blijft van het N^N.j-complex. In de nervus cochlearisafleiding 
wordt dan een solitaire P-^ gevonden. Hij overweegt de mogelijkheid 
dat de N-^ van de cochlea-af leiding door de beschreven elektrische 
synaps wordt veroorzaakt.

Eggermont (1972) heeft de dupliciteitstheorie van Meyer zum 
Gottesberge (1948), Davis (1957) en Keidel (1965) e.a. verder uit
gewerkt en vindt bij de bestudering van de vorm van de gesommeer
de A.P. van de cochlea-afleiding, dat de bij hoge en lage in
tensiteiten van het aangeboden signaal ongeveer een verloop heeft 
als de curve volgens Gauss. Voor de tussenliggende signaalsterk
ten wordt de omhullende lijn van de opgewekte N^'s gevormd door 
twee toppen. Hij splitst het bij de cavia gevonden N^-complex in 
twee deelpopulaties, waarvan de toppen ten opzichte van elkaar 
een verschil in latentietijd van circa 0,3 msec hebben.
Eggermont veronderstelt dat de eerste deelpopulatie van de 
de actiepotentialen vertegenwoordigt die door de binnenste haar
cellen worden opgewekt, terwijl de tweede deelpopulatie door de 
buitenste haarcellen in de nervus cochlearis wordt opgewekt. De 
afferente dendrieten die de binnenste haarcellen innerveren, zijn 
korter dan de afferente dendrieten van de buitenste haarcellen.
De impulsen van de binnenste haarcellen zullen dan ook eerder het 
ganglion spirale bereiken dan de impulsen van de buitenste haar
cellen. Het ontstane tijdsverschil tussen de van de binnenste of
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van de buitenste haarcellen komende impulsen, maakt volgens 
Eggermont het verschil in latentietijd van de twee deeltoppen 
van de van circa 0,3 msec aannemelijk.

De door de haarcellen opgewekte zenuwimpulsen in de afferente 
dendrieten krijgen pas in het gemyeliniseerde gedeelte van de 
zenuwvezel de grote vorm van actiepotentialen. De dendrieten 
van de ^buitenste haarcellen worden na het ganglion spirale 
gemyeliniseerd. Wanneer deze relatief lange ongemyeliniseerde 
dendrieten van de buitenste haarcellen in het begin de uiterst 
dunne vorm hebben, waar een geleidingssnelheid van de impulsen 
van 0,5 meter/sec in voorkomt (Monnier 1968) kan elektrofysio
logisch gezien zelfs een verschil in tijd van 1 msec worden 
verwacht, voordat de impulsen van de buitenste haarcellen de 
grote vorm van actiepotentialen krijgen ten opzichte van de im
pulsen van de binnenste haarcellen. Theoretisch wordt hier de 
mogelijkheid geopend dat de door de binnenste haarcellen 
worden opgewekt en de door de buitenste haarcellen.

Lynn en Sayer (1970) veronderstellen dat de buitenste haarcellen 
mogelijk een controlerende functie op de binnenste haarcellen 
hebben. De opvattingen van Nieder (1971) gaat ook in de richting 
van een controlerende functie van de buitenste haarcellen op de 
binnenste. Psychofysisch is deze vorm van suppressie inmiddels 
wel aangetoond (Houtgast 1972).

Rasmussen (1946) beschrijft het verloop van de efferente olivo- 
cochleaire bundel, die circa 500 neuronen bevat. Deze neuronen 
komen van de oliva superior en gaan contralateraal naar de ves
tibulaire zenuw. Via de vestibulaire-cochleaire anastomose 
van Oort komt deze zenuwbundel in de nervus cochlearis. In 1960 
beschrijft Rasmussen een efferente ipsilaterale tak, die circa 
1/5 van de efferente neuronen bevat. Dat deze efferente bundels 
een voortdurende remmende invloed uitoefenen op het ontstaan van 
zenuwimpulsen in de afferente neuronen van de haarcellen is on
waarschijnlijk. De reeds aenoemde ontdekking van Sachs en Kiang 
dat alle afferente neuronen zeer lage drempelwaarden hebben, is 
hiermee in tegenspraak.
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Davis (1968) ondersteunt de gedachte van een remmende werking, 
die de efferente banen op de uitwendige haarcellen uitoefenen, om 
een verkwistend vrijkomen van chemische transmitter-substantie zo
veel mogelijk te beperken. Wiederhold (1970) vindt een dergelijke 
remming, maar deze is zeer beperkt.

Spoendlin en Lichtensteiger (1966) en Densert en Flock (1974) vin
den in de nervus cochlearis veel adrenergische synapsen bij de 
overgang van de niet-gemyeliniseerde vezels naar de gemyeliniseer- 
de vezels van de afferente neuronen direct na de habenula perfo
rata. Zij vermoeden hier een invloed van het sympatische zenuwstel 
sei op de geluidsperceptie.

Om de intensiteitskromme van de te verklaren vergelijkt de Boer 
(1974 en 1975) het resultaat van een theoretisch model - gebaseerd 
op de antwoorden van telkens één zenuwvezel in de nervus cochlea
ris en nagebootst op een computer - met de waarden die hij tijdens 
dierproeven heeft gekregen met afleidingen uit een enkele zenuw
vezel van de nervus cochlearis. Hij concludeert dat de verschillen 
de zenuwvezels niet in gelijke mate bijdragen tot de som van de 
actiepotentialen van de gehele zenuw. Zijn theorie beschrijft hoe 
bij intensiteitsverhoging van de stimulus de gesommeerde actiepo- 
tentiaal groter wordt door het toenemen van het aantal afvuringen 
in de afferente neuronen die contact maken met de bij de resonan- 
tiefrequentie gelegen haarcellen, en de toename van het aantal af
vuringen in de afferente neuronen die met de meer basaal gelegen 
haarcellen in contact staan. Bij een toonstimulus met een intensi
teit boven 60 dB kunnen twee populaties haarcellen op de basilaire 
membraan worden gevonden die de afferente neuronen voornamelijk 
stimuleren: de eerste populatie ligt in het hoge frequentiegebied 
van de basilaire membraan in de basale winding, en de tweede popu
latie in een lager frequentiegebied van de basilaire membraan.

Ook Elberling (1973 en 1974) heeft reeds aanwijzingen gegeven over 
de uitbreiding van de neurale activiteit in de cochlea bij de ver
schillende intensiteiten van de geluidsstimuli.
Eggermont (1975) modificeerde hierop zijn genoemde "2 populaties- 
theorie" van de door te stellen dat de opbouw van de samenge
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stelde ook door de verschillende innervatieplaatsen langs de 
basilaire membraan kan worden gevormd; waarbij de tweede deel- 
top van de gevormd wordt door bijdragen uit het nauwe respons- 
gebied van de zwakke stimuli (onder de 50 dB).

Wanneer de verschillende mogelijkheden voor het ontstaan en de 
vorm van de en N2 afgeleid van de cochlea, onder elkaar worden 
gezet, kunnen de volgende hypothesen over deze samengestelde ac- 
tiepotentialen worden opgesteld.

10.1 De ontstaat in de nervus cochlearis, de N2 in het 2e 
neuron.

10.2 De is het eerste antwoord van de nervus cochlearis op 
een geluidsstimulus verwerkt door de cochlea, de N2 ontstaat 
na de refractaire periode van de zenuwvezels.

10.3 De N-j^ is het eerste antwoord van de nervus cochlearis op een 
geluidsstimulus verwerkt door de cochlea, de N2 is de 2e golf 
actiepotentialen na de refractaire periode met daarbij de 
eerste golf actiepotentialen van het 2e neuron.

10.4 De ontstaat door de afferente neuronen van de binnenste 
haarcellen, de N2 ontstaat door de afferente neuronen van de 
buitenste haarcellen.

10.5 De is het directe antwoord van de afferente neuronen op 
stimuli doorgegeven door de elektrische synapsen van de 
haarcellen, de N2 ontstaat door stimuli van de chemische 
synapsen van de haarcellen.

10.6 De N1 bestaat uit 2 deelpopulaties, waarvan het eerste ge
deelte door de binnenste haarcellen wordt opgewekt en het 
2e gedeelte door de buitenste haarcellen.

10.7 De N-j- bestaat uit 2 deelpopulaties, waarvan het eerste ge
deelte door de elektrische synaps van de haarcellen wordt 
opgewekt en het 2e gedeelte door de chemische synaps.

10.8 De bestaat uit 2 deelpopulaties, waarvan het eerste ge
deelte door de hoge freqentiesektor van de basilaire mem
braan wordt opgewekt en het tweede gedeelte meer van een 
lager gelegen frequentiesektor van de basilaire membraan 
afkomstig is.
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Waarschijnlijk worden de en ^ van de cochlea op een verschil
lende manier door een inhiberend systeem beïnvloed.

DISCUSSIE OVER DEZE 8 HYPOTHESEN

Bij het toetsen van bovengenoemde hypothesen aan de in hoofdstuk 
8 beschreven metingen blijken een paar veronderstellingen hiermee 
niet in overeenstemming te zijn, terwijl ten gunste van andere 
juist meer argumenten worden aangevoerd. Bij deze toetsing wordt 
de tijdsrelatie tussen de verschillende componenten in de me
tingen vaak als belangrijke factor beschouwd. Voor zover zij be
trekking hebben op de hypothesen zullen de beschreven metingen 
via de genoemde punten worden aangehaald.

De metingen laten zien:

TEN AANZIEN VAN HYPOTHESE 10.1

8.1.2 dat de maximale deflectie van de N-^ gemeten in de nervus 
cochlearis achter het ganglion spirale een tijdsfractie 
van 0,2 msec later komt dan de maximale deflectie van de 

in de cochlea-af leiding. De N-^ moet zijn oorsprong 
bij de haarcel en/of in de initiële segmenten van de ner
vus cochlearis hebben;

8.1.4 dat het begin van de deflectie van de ^ van de nervus 
cochlearisafleiding circa 0,1 msec later komt dan het 
begin van de ^ van de cochlea-afleiding.

De N2 van de cochlea-afleiding kan niet uitsluitend in de nucleus 
cochlearis ontstaan, waardoor hypothese 10.1 vervalt.

TEN AANZIEN VAN HYPOTHESE 10.3

8.1.1,5 en 6
dat in de cochlea-afleiding de ^ altijd aanzienlijk kleiner 
is dan de N^. Deze N2 is in de nervus cochlearisafleiding 
een grote, spitse deflectie in dezelfde orde van grootte als 
de voorafgaande N-^, terwijl de N2 gemeten in de nucleus 
cochlearis een grote, brede deflectie is geworden.
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In de nucleus cochlearis wordt de N2 gevormd door actiepotentialen 
van het 2e neuron.
Door vertakkingen aan het eind van de afferente neuronen van de 
nervus cochlearis worden in de nucleus cochlearis de verschil
lende kerngebieden niet meer zo synchroon gestimuleerd. De tijd 
waarin de actiepotentialen van de N2 ontstaan, wordt uitgesmeerd, 
waardoor de brede vorm van de N-, van de nucleus cochlearisaflei
ding kan worden verklaard.

8.1.10 laat zien dat het opgevangen signaal van de N2, gemeten
diep in de nucleus cochlearis en nauwelijks beïnvloed door 
de kleine voorafgaande N^, later ontstaat en later zijn 
maximale deflectie bereikt dan de N2 gemeten van de coch
lea .

Het bovengenoemde later ontstaan van de N2 in de nucleus coch
learis maakt het onwaarschijnlijk, dat de le golf actiepoten
tialen van het 2e neuron een bijdrage zal leveren in de signaal
vorm van de kleine N2 gemeten in de relatief verweg gelegen coch- 
lea-afleiding. Hypothese 10.3 vervalt hierdoor. Een bijdrage 
van de le golf actiepotentialen van het 2e neuron, in de vorm 
van de grote, spitse N2, gemeten in de nervus cochlearisaflei
ding, is daarentegen niet uit te sluiten.

TEN AANZIEN VAN HYPOTHESE 10.4

In het algemeen wordt van een goed gemyeliniseerde zenuwvezel 
een actiepotentiaal van tenminste dezelfde orde van grootte 
gemeten als van een niet gemyeliniseerde zenuwvezel. De 5% 
afferente neuronen van de buitenste haarcellen worden pas na 
het ganglion spirale gemyeliniseerd. Een mogelijke verklaring 
voor de kleine vorm van de N2 in de cochlea-afleiding en de 
veel grotere vorm van de N2 in de nervus cochlearisafleiding kan 
gegeven worden, wanneer de N2 door de pas laat gemyeliniseerde 
axonen van de buitenste haarcellen zou worden gevormd. De N2 zou 
dan in het gemyeliniseerde gedeelte van de nervus cochlearis na 
het ganglion spirale zijn grote vorm krijgen.
Deze verklaring is identiek met hypothese 10.4, hoewel het on
waarschijnlijk is dat 5% van de afferente zenuwvezels van de
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nervus cochlearis, komende van de buitenste haarcellen, een bijna 
even grote gesommeerde actiepotentiaal zou geven als de 95% zenuw- 
vezels van de binnenste haarcellen, gemeten in de nervus cochlea- 
risafleiding. Maar een bijdrage van de actiepotentialen van de 
nucleus cochlearis aan de vorm van de ^ gemeten in de nervus 
cochlearis is niet uit te sluiten, waardoor hypothese 9.4 niet 
kan worden verworpen.

TEN AANZIEN VAN HYPOTHESE 10.6

8.1.9 en 11, 8.2.5
laten zien dat de gevonden in de nervus cochlearisaf- 
leiding alleen aanwezig is tijdens het eerste gedeelte 
van de van de cochlea-afleiding. Ook bij de hypoxie- 
proeven, wanneer de niet meer door een in de ner
vus cochlearisafleiding wordt gevolgd en de totale vorm 
van de P^ zichtbaar wordt, komt deze P-^ alleen tijdens 
het eerste gedeelte van de van de cochlea-afleiding 
voor.

Tijdens de hypoxieproeven houdt de gevonden in de cochlea- 
afleiding langer stand dan de van de nervus cochlearisaf- 
leiding. De in de cochlea nog opgewekte actiepotentialen worden 
bij de hypoxieproeven niet meer langs de hele nervus cochlea
ris met saltatorische ontladingen getransporteerd, maar de po- 
lariteitswijziging in de zenuw als inleiding tot de membraan- 
doorslagen is wel ontstaan. Deze in de gemyeliniseerde zenuw- 
vezels gekanaliseerde polariteitswijziging wordt in de nervus 
cochlearisaf leiding gemeten als de P-^.
Waarschijnlijk wordt deze P^ gevormd door de 95% afferente 
neuronen van de nervus cochlearis, die reeds vlak onder de 
binnenste haarcellen worden gemyeliniseerd. Het niet-gemyelini- 
seerde gedeelte van deze neuronen is kort, waardoor hier het 
kanaliserend effect van de myelineschede voor de naderings- 
golf snel optreedt. Bij de 5% afferente neuronen van de buiten
ste haarcellen kan zich nauwelijks een kanaliserend effect in 
de myelineschede ontwikkeld hebben, daar de afleidingselektrode 
in de nervus cochlearis in de beschreven hypoxieproeven vlak 
achter het ganglion spirale van de basale winding wordt geplaatst.
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Bij deze neuronen beginnen de myelinescheden pas achter het gang
lion spirale, het gemyeliniseerde traject tot de afleidingselek- 
trode is hier te kort om al een duidelijke P-^ te ontwikkelen (zie 
hoofdstuk 9). Volgens deze theorie wordt de opgewekt door de 
impulsen die de binnenste haarcellen in de afferente neuronen te
weegbrengen. Daar deze P-^ alleen tijdens het begin van de N-^ van 
de cochlea-afleiding aanwezig is, kan verder redenerend worden 
verondersteld, dat de wordt opgebouwd uit 2 deelpopulaties.
Het eerste gedeelte van de wordt opgebouwd door de impulsen 
in de afferente neuronen, afgegeven door de binnenste haarcellen, 
het tweede gedeelte van de N-^ door de impulsen in de afferente 
neuronen, afgegeven door de buitenste haarcellen.
Van een totaal andere uitgangsheek uit gezien, is deze veronder
stelling van 2 deelpopulaties van de gelijk aan de genoemde 
theorie van Eggermont (hypothese 10.6).

TEN AANZIEN VAN HYPOTHESE 10. 5 en 7

Deze hypothesen waarbij wordt aangenomen dat de haarcellen elek
trische- en chemische synapsen met de afferente neuronen hebben, 
zijn uitermate dubieus. Na de publikatie van Löwenstein (1964) 
zijn geen histologische gegevens meer over elektrische synapsen 
van de haarcellen in de cochlea gepubliceerd. De hypothesen
10.5 en 10.7 kunnen gevoeglijk worden verworpen.
Er blijven nog 4 hypothesen genoemd in punten 10.2, -4, -6 en 
-8 over.

TEN AANZIEN VAN HYPOTHESE 10.2

Deze luidt de is het eerste antwoord van de nervus cochlea- 
ris, de ^ ontstaat na de refractaire periode van de zenuw- 
vezels en wordt door de 2e golf A.P. in de nervus cochlearis 
gevormd. Voor het feit dat zo zelden na een 2e of 3e refrac
taire periode een of wordt gezien, kan de volgende gedach
tengang worden ontwikkeld.
Iedere actiepotentiaal bestaat uit een negatieve membraandoor- 
slag gevolgd door een positieve hersteifase. Daar de cochlea- 
elektrode het elektrisch veld afleidt van alle op het punt van 
afleiding aanwezige wisselende elektrische verschijnselen, zal 
deze elektrode de algebraïsche optelling van deze elektrische
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verschijnselen weergegeven. De positieve herstelfasen van de af- 
gevuurde actiepotentialen zullen de negatieve membraandoorslagen 
van de volgende golf actiepotentialen gedeeltelijk nivelleren, 
waardoor het kenmerkende beeld ontstaat van de grote N-^ gevolgd 
door de kleine ^; de wordt niet genivelleerd, de ^ wel.
De deflectie valt zelfs geheel of gedeeltelijk tegen de nog 
aanwezige positieve herstelfasen van de en weg. Aan het 
eind van een aangeboden toon van bijvoorbeeld 5 msec kan - vol
gens deze gedachtengang - een positieve uitslag van het afge
leide signaal worden verwacht. De herstelfasen van de laatst 
afgevuurde actiepotentialen worden niet meer gecompenseerd. Er 
komen immers geen membraandoorslagen meer.

Afb.
10.a

4-H-+ -Ml*MM

HET OFF-FENOMEEN
Na het afbreken van een aangeboden toon van enige milli
seconden zijn in de afgeleide signalen weer 2 deflecties 
te zien.
Het bovenspoor geeft het signaal van de nervus cochlearis 
weer, het middenspoor het signaal van de cochlea en het 
benedenspoor de geluidsstimulus, een 10 kHz toon van 80 dB. 
Tijdsbasis 1 msec en versterking 200 uV per vakje.
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In afb. 10.a is echter het tegendeel te zien. Na het uitscha
kelen van een aangeboden toon zijn, in het getoonde signaal van 
de cochlea-afleiding na een latentietijd van 1,3 msec, 2 deflec- 
ties te zien in plaats van de verwachte top. Deze 2 deflecties 
hebben de karakteristieke vorm van de grote en de kleine N2 
van het begin van het signaal, maar hun amplitudes zijn kleiner. 
Deze 2 deflecties aan het einde van het signaal worden het 
"off-fenomeen" genoemd.

Bij een aangeboden toon is schematisch het aantal actiepotentia- 
len in de afferente zenuwvezels uit te zetten tegen de plaats 
waar deze zenuwimpulsen hun oorsprong op de basilaire membraan 
hebben. De eerder genoemde Elberling (1973 en 1974) en de Boer 
(1975 en 1976) geven aan hoe bij een aangeboden toon met een 
intensiteit boven de 60 dB een populatie actiepotentialen in de 
nervus cochlearis wordt gestimuleerd door haarcellen gelegen in 
de hoge frequentiesector van de basilaire membraan en een tweede 
populatie actiepotentialen door haarcellen van een lager gelegen 
frequentiesector van bijv. 4 kHz tot 1 kHz.
Met deze gegevens is de discussie over hypothese 10.2 weer op
gang te brengen en kan er ook een verklaring van het off-fenomeen 
worden gegeven. Direct aan het begin van een aangeboden luide 
toon van enige milliseconden worden door de haarcellen veel affe
rente neuronen gestimuleerd tot het afvuren van actiepotentialen, 
waardoor het N-^N^-complex ontstaat. Na de eerste membraandoorslagen 
zal de cochlea-afleiding de algebraïsche som weergegeven van de 
door haar opgevangen positieve herstelfasen en de nieuw opgewekte 
negatieve membraandoorslagen. Wanneer de intensiteit van de aan
geboden toon niet verandert, blijft het afgeleide signaal na de N2 
min of meer constant, totdat de aangeboden toon wordt afgebroken. 
Tussen het begin van het signaal en het begin van de eerste deflec- 
tie in de cochlea-afleiding is in afb. 10.a een latentietijd van 
Imsec. Deze latentietijd wordt hoofdzakelijk gevormd door de che
mische synaptische overgang van de haarcel naar de afferente den
driet en is het argument dat de N^ pas in de afferente neuronen 
van de nervus cochlearis ontstaat (Deatherage e.a. 1959). Na het 
afbreken van de aangeboden toon blijft het afgeleide signaal nog 
1.3 msec voortduren, voordat de eerste deflectie van het off-feno-
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meen optreedt. Het verschil tussen de latentietijd van de en 
de tijd die verloopt na uitschakelen van de aangeboden toon tot 
het begin van de deflectie van het off-fenomeen, is in het ge
geven voorbeeld 0,3 msec. Dit tijdsverschil berust op de loop
tijd van de golfbeweging van de aangeboden toon in de basilaire 
membraan. Na het afbreken van de aangeboden toon zal de golfbe
weging van de barilaire membraan - die sterk wordt gedempd - van 
de stijgbeugelvoetplaat af ophouden. De basilaire membraan van 
de basale winding zal reeds in de rustfase zijn, terwijl in een 
lagere frequentiesector ter plaatse van de 2e populatie nog een 
volledige golfbeweging wordt gemaakt.
Het off-fenomeen wordt dan ook gevormd door het deel van de ex
tra actiepotentialen van de 2e populatie, die niet door de posi
tieve herstelfasen van de direct voorafgaande actiepotentialen 
wordt genivelleerd, wanneer na het afbreken van de aangeboden 
toon alleen de lage frequentiesector van de basilaire membraan 
in beweging is. De toename van de actiepotentialen in de tweede 
populatie, ten opzichte van de rustige fase, gelegen tussen de 
2 deelpopulaties, wordt in het off-fenomeen zichtbaar. Zij wor
den dan niet gemaskeerd door de grote groep actiepotentialen 
die door de direct aan het begin van de basale winding gelegen 
haarcellen worden opgewekt.

Deze toename van actiepotentialen van de tweede 
populatie veroorzaakt het off-fenomeen; waardoor 
de vorm van het off-fenomeen te vergelijken is 
met de vorm van het N-^N^-complex.

Maar de verwachte top van de herstelfasen van de laatste mem- 
braandoorslagen in de afferente neuronen blijft ook na het off- 
fenomeen weg. Het N-^^-complex ban niet alleen door hypothese
10.2 worden verklaard. En waarom vertonen de extra actiepoten
tialen van de tweede populatie in het off-fenomeen niet één 
maar twee deflecties?

TEN AANZIEN VAN HYPOTHESE 10.4

Het ontstaan van de tweede deflectie, de N2, blijft voor als 
nog onverklaarbaar. Zou de N2 mogelijk toch de actiepotentialen
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van de afferente neuronen weergeven die door de buitenste haar
cellen worden geïnnerveerd?
Het is bekend dat bij lichte kanamycinevergiftigingen de buiten
ste haarcellen eerder worden aangetast dan de binnenste. Om een 
verklaring voor het ontstaan van de te vinden is de beschreven 
proefopstelling met de kanamycinevergiftigingen opgezet. Wanneer 
hypothese 10.4 waar is, zal de ^ uit het signaal van de cochlea- 
afleidingen verdwijnen.

8.5.2 en 4
laten zien dat de N2's gemeten van de cochlea en de nervus 
cochlearis bij de caviae na kanamycinevergiftiging in am
plitude kleiner zijn geworden, de basis van de 2e deflec- 
tie is echter verbreed. De N2 verdwijnt dus niet.

Hypothese 9.4 wordt hierdoor onwaarschijnlijk.

ABNORMALE METINGEN

8.5.6 laat het opmerkelijke verschijnsel zien dat bij caviae 
na kanamycinevergiftiging de amplitude van de van de 
nervus cochlearis groter is dan bij de caviae zonder 
voorafgaande kanamycinevergiftiging. Bij deze proeven 
zijn geluidsstimuli van dezelfde intensiteit gebruikt.

Door het uitschakelen van een gedeelte van de haarcellen na kana
mycinevergif tiging zou eerder een vermindering van het aantal 
afgevuurde actiepotentialen in de nervus cochlearis kunnen wor
den verwacht. Beek (1971) heeft bij proefdieren na een lichte 
neomycine of gentamycinevergiftiging ook een toename van de ampli
tude van de gevonden,hoewel geluidsstimuli van dezelfde inten
siteit zijn gebruikt. Beek verklaart dit verschijnsel door aan 
te nemen dat de celdestructie in de nucleus cochlearis functio
neel groter is dan in de buitenste haarcellen van de cochlea.
De schade toegebracht aan het efferente systeem bij lichte ver
giftiging met antibiotica uit de neomycinegroep zou ervoor zor
gen dat de gesommeerde A.P. juist iets groter in plaats van 
kleiner wordt.
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Fish en Ruben (1962) vinden een vergroting van de amplitude van 
de aan het perifere eind van de nervus cochlearis na het door
snijden van deze zenuw. Zij merken op dat deze toename naar ver
houding groter is bij geluidsstimuli met hoge intensiteit, maar 
exacte waarden worden niet vermeld.

8.3.3 en 8.4.6
laten zien dat na een reeks antidrome pulsen van - 500 mV 
en na het doorsnijden van de nervus cochlearis de ampli
tude van de van de cochlea-afleiding veelvoudig toe
neemt, na doorsnijding van de nervus cochlearis zelfs 
85 keer. Dit is tot heden nog niet beschreven. Hierop zal 
later worden teruggekomen.

Hypothese 10.2 vervolg

8.4.2, 10 en 8.5.1 en 4
laten zien dat na de kanamycinevergiftigingen en bij het 
doorsnijden van de nervus cochlearis de tijdsbasis van 
het N-^^-complex duidelijk toeneemt. Na de doorsnijding 
duurt de gesommeerde A.P. van de cochlea-afleiding ruim 
3 msec.

Het starre systeem van "N^ - le refractaire periode - N2", in 
2 msec wordt hiermee doorbroken. De wordt niet alleen gevormd 
door de tweede golf actiepotentialen in de zenuw. Kiang en Moxon 
(1974) vinden in de afleiding van de enkele zenuwvezel in de ner
vus cochlearis nauwelijks een 2e afvuring na 1 msec. Het ant
woorden met méér dan 1 spike met een tussentijd van 1 msec van 
de afferente zenuwvezels van de nervus cochlearis op een aange
boden toonpip, is niet de verklaring voor het ontstaan van de N2. 
Hypothese 10.2 kan moeilijk worden gehandhaafd.

DE HERSTELFASE VAN DE ACTIEPOTENTIAAL
In de gesommeerde A.P. van de cochlea-afleiding is de N2 na sub
totale of totale doorsnijding van de nervus cochlearis bijna ge
heel of geheel opgenomen in de N^. De laatste figuren van de coch- 
leasignalen van afb. 8.4.a laten eigenlijk 1 grote en brede deflec-
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tie zien. De toppen, of beter gezegd, de "positieve" herstelfasen 
worden hier niet zichtbaar. Mogelijk is na doorsnijding van de ner- 
vus cochlearis de refractaire periode van de afzonderlijke zenuw- 
vezels verstoord, waardoor de herstelfasen het afgeleide signaal 
minder beïnvloeden. Kupperman (1974) denkt dat het synchronisme 
van het afvuren van de A.P. in de cochlea is verdwenen. De brede 
vorm van de is hiermee wel te verklaren, maar niet de toege
nomen grootte van de .

Daigneault (1974) denkt dat de top tussen de en ^ - door hem 
de genoemd - wordt veroorzaakt door een efferente innervatie 
van de nucleus cochlearis in de nervus cochlearis. In zijn proe
ven verandert deze top bij beschadiging van de nucleus cochlearis, 
terwijl de latentietijd en de amplitude van de hetzelfde blij
ven. Tegen deze opvatting kan worden ingebracht dat de maximale 
amplitude van deze top in de cochlea--afleiding 0,1 msec eerder 
wordt gemeten dan in de nervus cochlearisafleiding (8.1.3). De 
plaats van oorsprong van deze top ligt dan ook eerder in de 
cochlea dan in de nucleus cochlearis.
Dat mogelijk de herstelfasen van de actiepotentialen deze top 
veroorzaken, wordt niet vermeld. Dit ligt ook niet voor de hand 
wanneer de vorm van een enkele actiepotentiaal, gegeven door 
Lorente de Nó wordt gezien. De amplitude van de herstelfase van 
de zenuwvezel heeft ten opzichte van de negatieve membraandoor- 
slag nauwelijks enige betekenis. De herstelfase is in de geschet
ste figuren alleen van belang voor de duur van de refractaire 
periode van de desbetreffende zenuwvezel.

Teas e.a. (1962) wijzen erop dat de basisvorm van de actiepoten
tialen in de afzonderlijke zenuwvezels van de nervus cochlearis 
difasisch moet zijn. Deze vorm van actiepotentialen wordt volgens 
hen uit het oog verloren, waarschijnlijk omdat de spikes afgeleid 
met een intracellulaire micro-elektrode monofasisch lijken en ten 
tweede omdat, de gesommeerde actiepotentialen en N2, opgewekt 
door een klik en afgeleid van de cochlea ook op een serie mono- 
fasische spikes lijken. Dat de actiepotentialen afgeleid van de 
nervus cochlearis trifasisch zijn door de voorafgaande naderings-

83



golf P-^, is tot nog toe buiten beschouwing gebleven. De af geheel
de trifase vorm van de afgeleide gesommeerde A.P. tijdens de door
snijding van de nervus cochlearis (zie afb. 8.4.b ) geeft een an
der inzicht in de vorm van de herstelfasen, waardoor een nieuwe 
theorie over het ontstaan en de vorm van het N-j^-complex kan 
worden ontwikkeld.

8.4.11 laat zien dat met de doorsnijding van de nervus cochlea
ris, na het aanbieden van een klik, signalen geregistreerd 
zijn, waarbij in de cochlea-afleiding alleen de zicht
baar is. Kennelijk is bij deze registraties het aantal ac- 
tiepotentialen gereduceerd, waaruit de ^ anders wordt opge
bouwd. De actiepotentialen die de samengestelde N-^ van 
de nervus cochlearisafleiding vormen, laten een trifasische 
vorm zien, waarin herstelfasen zich kunnen manifesteren.
De N2 maskeert deze herstelfasen niet.

Het grote positieve oppervlak van deze herstelfase zal een niet 
weg te denken invloed op de signaalvorm van het N-^^-complex uit
oefenen. Bij de discussie van hypothese 10.2 is de nivellerende 
invloed van deze herstelfasen op de deflecties reeds gebruikt.

HET N1N2-COMPLEX

Bij het aanbieden van een klik zal een groot aantal haarcellen 
gelegen bij de stijgbeugelvoetplaat in het stijve systeem van 
de basale winding direct reageren en actiepotentialen in hun affe
rente zenuwvezels teweegbrengen. De steil naar beneden gerichte 
lijn van de deflectie van de wijst op het grote aantal af- 
vuringen dat synchroon, in het allereerste begin van de geluids
golf optreedt. Daar de geluidsgolf zich over de basilaire mem
braan voortplant, zullen de haarcellen van de lager gelegen fre- 
quentiesectoren iets later worden bereikt. De laatste haarcellen 
van de apicale winding worden pas na ruim 3 msec gestimuleerd.
Na het allereerste begin van de geluidsgolf in de basale winding 
zal verder een asynchrone stroom actiepotentialen worden afge
vuurd.
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Door het groot aantal neuronen dat in het begin direct actie- 
potentialen heeft afgevuurd, zal na de refractaire periode van 
1 msec weer een dip kunnen ontstaan, maar met een veel kleinere 
amplitude. Zoals al eerder vermeld, vuren maar weinig neuronen 
1 msec na hun eerste afvuring gelijk weer synchroon actiepo- 
tentialen af.

HET N1N2-COMPLEX VAN DE COCHLEA

Het N^^-complex afgeleid van de cochlea na het geven van een 
klik kan nu als volgt worden verklaard: direct aan het begin 
van de lopende golfbeweging over de basilaire membraan wordt een 
groot aantal actiepotentialen synchroon afgevuurd, waardoor de 
eerste deflectie ontstaat. Voordat het maximum van de gesommeerde 
negatieve membraandoorslagen van wordt bereikt, zullen de her- 
stelfasen van de eerste actiepotentialen de negatief gerichte 
lijn reeds in positieve richting ombuigen. Door de grootte van 
de gesommeerde herstelfase die na de negatieve membraandoorslagen 
ontstaat, zal de positief gerichte lijn de 0-lijn kunnen bereiken. 
De vorm van de N. is hierdoor bepaald. Het begin van de tweede de
flectie ontstaat door 3 factoren: ten eerste door de gedeeltelijke 
uitwerking van de grote groep herstelfasen van de synchroon opge
wekte actiepotentialen aan het begin van de geluidsgolf, ten 
tweede door de negatieve membraandoorslagen die nu pas voor het 
eerst worden opgewekt door de haarcellen van de lagere windingen, 
en ten derde door het ontstaan van de 2e groep actiepotentialen 
in het eerste neuron. Tevens zal de N2 niet meer de grootte van 
de bereiken door de nivellerende werking van de nog aanwezige 
positieve herstelfasen. Door deze factoren is de vorm van de 
van de cochlea-afleiding bepaald.
Kernpunt van deze theorie is de invloed van de herstelfasen van de 
actiepotentialen op de deflectie. Na het doorsnijden van de nervus 
cochlearis wordt de latentietijd van de van de cochlea-aflei
ding niet langer,maar de maximale amplitude van de wordt na 
deze doorsnijding 0,25 msec later bereikt (zie punt 8.4.8).
De invloed van de herstelfasen in deze beschadigde zenuw zal min
der evident zijn, waardoor de deflectie later naar positief wordt
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omgebogen. In afb. 10.b is het signaal afgeleid van de cochlea 
na doorsnijding van de nervus cochlearis geprojecteerd op het 
signaal van de cochlea-afleiding voor deze doorsnijding, waarin 
het bovenvermelde goed zichtbaar is. In deze afbeelding is ook 
de toename van de amplitude van de maximale negatieve membraan- 
doorslagen ten opzichte van de te zien.

Afb.
10 .b

Afb. 10 b.
EEN SIGNAAL VAN DE COCHLEA-AFLEIDING NA DOORSNIJDING VAN 
DE NERVUS COCHLEARIS GEPROJECTEERD OP EEN COCHLEASIGNAAL 
VAN VOOR DE DOORSNIJDING.
De getrokken lijn geeft het signaal van de cochlea-aflei
ding weer, afgebeeld in afb. 8.4.a 4. De genopte lijn 
geeft het signaal van de cochlea-afleiding na de door
snijding van de nervus cochlearis weer. Dit signaal is 
afgebeeld in afb. 8.4. a 11. De geluidsstimulus is in 
beide gevallen een klik van 90 dB. Tijdsbasis 1 msec en 
versterking voor het eerste signaal 100 pV, voor het twee
de signaal 5 mV per vakje.
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HET N1N2-COMPLEX VAN DE NERVUS COCHLEARIS

Het N-j^-complex verkregen van de nervus cochlearisafleiding kan 
op de volgende wijze worden verklaard. Aan het begin van de af
leiding ontstaat eerst een polariteitswijziging in de zenuw- de 
naderingsgolf daarna worden de voorbij trekkende gesommeer
de negatieve membraandoorslagen afgeleid, waardoor de deflectie 

ontstaat. Voordat het maximum van de membraandoorslagen is 
bereikt, wordt de negatief gerichte lijn weer naar positief ge
bogen door de nivellerende werking van de herstelfasen. In de 
nervus cochlearisafleiding zijn nu 2 positieve verschijnselen 
aanwezig, namelijk de naderingsgolf van de later ontstane actie- 
potentialen in het eerste neuron en de herstelfasen van de eer
ste groep actiepotentialen. Door deze twee positieve krachten 
zal de Pj duidelijk boven de 0-lijn uitkomen, dit in tegenstel
ling tot dezelfde top van de cochlea-afleiding.

Dat de maximale amplitude van de ^ van de nervus cochlearis af
leiding zo fors is vergeleken met de N2 van de cochlea-afleiding 
kan gelegen zijn in het feit dat de N2 in de nervus cochlearis 
toch gedeeltelijk wordt gevormd door de eerste groep actiepoten
tialen van het tweede neuron. Maar de grote nivellerende werking 
van de positieve naderingsgolf is waarschijnlijk een belangrijker 
factor voor het ontstaan van de 2 even grote amplitudes van de 

en N2. De maximale amplitude van de negatieve membraandoor
slagen valt minstens 0,25 msec na de maximale (zie punt
8.4.8 en afb. 10 b). Direct voor deze negatieve membraandoorslagen 
- circa 0,35 msec - ligt de positieve naderingsgolf (zie punt 
8.1.11). Tijdens de proeven met hypoxie vallen de grootste ampli
tude van de solitaire van de cochlea-afleiding en de grootste 
amplitude van de overgebleven van de nervus cochlearisafleiding 
beide 0,2 msec later (zie punt 8.2.2 en 3). Het is aannemelijk 
dat in de nervus cochlearisafleiding het maximum van de gesommeer
de positieve naderingsgolf even ver na de "P^" ligt, als het 
maximum van de negatieve membraandoorslagen na de "N^". Waardoor 
de positieve naderingsgolf die bij het maximum van de negatieve 
membraandoorslagen hoort, bijna maximaal aanwezig zal zijn op het
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moment de afgeleide "Is^" van de nervus cochlearisafleiding, die op 
de oscilloscoop zichtbaar is, zijn grootste amplitude bereikt. De 

in deze afleiding wordt dus sterk genivelleerd door de posi
tieve naderingsgolf. Daarbij zal het laatste gedeelte van de 
door de herstelfasen die zich dan gaan ontwikkelen worden beïn
vloed. Ten tijde van de ^ is de grote stoot actiepotentialen van 
het eerste moment voorbij. De nog asynchroon af te vuren actiepo
tentialen na de ^ zullen sterk afnemen, waardoor de nivellerende 
werking van de aanwezige positieve naderingsgolf tijdens de ^ veel 
kleiner is. De aanwezige grote positieve naderingsgolf en het be
gin van de herstelfasen op het moment van de N^, zullen met de aan
wezige herstelfasen met de veel kleinere positieve naderingsgolf 
ten tijde van de N2, de en N2 in de nervus cochlearisafleiding 
nivelleren tot de bijna even grote deflecties. Het maximum van de 
negatieve membraandoorslagen ligt tussen de afgeleide en N2 van 
de nervus cochlearisafleiding in en wel minstens 0,25 msec, na de

Nr
De grote en de kleine N-^ van de cochlea-afleiding veranderen 
in de nervus cochlearisafleiding onder invloed van de positieve 
naderingsgolf en de herstelfasen in ongeveer dezelfde deflecties. 
Wanneer de herstelfasen van de actiepotentialen van de gehoor
zenuw maar 0,6 msec aanhouden (zie punt 8.4.11), zullen de herstel
fasen die na het grootst aantal negatieve membraandoorslagen ont
staan, zelfs voor de maximale N2 zijn uitgewerkt.

Wanneer het geheel nog eens wordt samengëvat, kan een antwoord 
worden gegeven op de vraag "waar ontstaan en hoe worden de N-^ en 
de N2 in het gehoororgaan gevormd".
Bij het aanbieden van een klik aan het gehoororgaan van een proef
dier zijn dan de volgende elektrische verschijnselen van belang;

ten eerste: de latentietijd tot het begin van de N-^.
Deze wordt gevormd door de tijd die de ge
luidsgolf nodig heeft om de te stimuleren 
haarcellen op het begin van de basilaire mem
braan te bereiken en door de chemische synap
tische overgang tussen de haarcellen en de 
afferente neuronen.
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ten tweede: de en N2 afgeleid van de cochlea.
Deze twee deflecties zijn een deel van 1 grote de- 
flectie, die door de negatieve membraandoorslagen 
in de afferente neuronen van de nervus cochlearis 
in de cochlea ontstaat. Deze grote deflectie zal 
zijn maximum na circa 0,25 msec, na de bereiken 
om daarna al naar gelang de intensiteit van de aan
geboden klik in circa 2,5 msec te verdwijnen. De 
geluidsgolf heeft immers ruim 3 msec nodig om de 
laatste haarcellen van de basilaire membraan bij 
de apex te bereiken. 1 msec na het begin van de 
kan een kleine toename van de negatieve membraan
doorslagen worden verwacht, door het tweede ant
woord van de eerste neuronen na hun refractaire 
perioden. Door de invloed van de herstelfasen van de 
opgewekte actiepotentialen ontstaat in de grote de
flectie van de negatieve membraandoorslagen een top, 
waardoor de en N2 van de cochlea-afleiding hun 
karakteristieke vorm krijgen.
Een geringe invloed van de positieve naderingsgolf 
op het Nj^-complex van de cochlea is bij het proef
dier niet uit te sluiten. Maar het gedeelte van de 
gemyeliniseerde zenuwvezels dat in de lamina basila- 
ris en in de modiolus is gelegen, is bij het gebruik
te proefdier zeer klein. De positieve naderingsgolf 
kan zich hier ook maar nauwelijks ontwikkelen.

ten derde: de en N2 afgeleid van de nervus cochlearis.
Hier wordt eerst de P^, het zichtbare gedeelte van 
de positieve naderingsgolf, gevonden. Daarna ontstaan 
de bijna even grote en N2. Deze zijn ook weer een 
gedeelte van de grote deflectie van de opgewekte nega
tieve membraandoorslagen. Door de tegengestelde in
vloed van de positieve naderingsgolf en de herstel
fasen op de negatieve membraandoorslagen in het af
geleide signaal, wordt de ongeveer even grote niN2~ 
vorm voor de afgevuurde actiepotentialen afgeheeld.
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ten vierde: de grote deflectie die door de negatieve membraan- 
doorslagen van de afferente neuronen van de nervus 
cochlearis wordt gevormd. De deflectie lijkt moge
lijk iets op de afgeleide deflectie van de cochlea 
na doorsnijding van de nervus cochlearis (zie afb.
8.4. a 9). Door de aangebrachte zenuwlaesie zal de 
vorm van de herstelfasen minder evident zijn; deze 
zal naar alle waarschijnlijkheid niet in 0,6 msec 
plaats vinden. Dit in tegenstelling tot de nega
tieve membraandoorslagen in deze zenuwvezels, die 
wanneer aanwezig, nog altijd volgens het alles-of- 
niets-principe worden voortgeleid. De nivellerende 
werking van de herstelfasen op de maximale ampli
tude van de afgebeelde deflectie zal sterk verminderd 
zijn, waardoor mogelijk de grote amplitude van deze 
negatieve membraandoorslagen kan worden gemeten.

Uit het bovenstaande volgt dat het berekenen van de aantallen af
gevuurde actiepotentialen, uit de oppervlakken van de afgeleide 
deflecties van de nervus cochlearis, zonder rekening te houden met 
de tegengestelde werking van de dan aanwezige positieve naderings- 
golf en herstelfasen, een niet-juiste methode is. Bij van mensen 
opgenomen elektrocochleogrammen met een afleidingselektrode op de 
"cochlea" zal ook met deze 2 positieve elektrische verschijnselen 
rekening moeten worden gehouden. Bij patiënten met retro-cochleaire 
afwijkingen wordt immers een gevonden (zie hoofdstuk 2).
Ejeze in de cochlea-afleiding bij mensen demonstreert een duide
lijk verschil met de uitgevoerde dierproeven. In de uitgevoerde 
dierproeven is nooit een P-^ in de cochlea-afleiding gevonden. De 
P^ bij de mensen wordt mogelijk veroorzaakt doordat de basilaire 
membraan bij mensen 2 x zo lang is dan bij de gebruikte proef
dieren (Von Békésy 1952). De P-^ kan nog in de cochlea, in de daar 
gelegen gemyeliniseerde zenuwvezels ontstaan. Ook kan de patho
logie van de bedoelde patiënten niet bij de gebruikte dieren zijn 
nagebootst.
Van de in het begin van dit hoofstuk genoemde hypothesen zijn 10.6 
en 8 nog niet weerlegd.
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Hypothese 10.8 is niet juist. De karakteristieke vorm van de 
wordt niet door de 2 beschreven deelpopulaties gevormd. De actie- 
potentialen worden wel door 2 deelpopulaties haarcellen op de 
basilaire membraan opgewekt, waarvan het eerste gedeelte door de 
hoog gelegen frequentiesector en het tweede gedeelte door de 
lager gelegen frequentiesector van de basilaire membraan. Het 
latentieverschil tussen deze 2 populaties varieert volgens 
Eggermont (1972) tussen 0,3 en 0,6 msec, en 0,6 msec tussen de 
2 deeltoppen is te groot om de "spitse" vorm van de te kunnen 
verklaren. De vorm van de van de cochlea-afleiding wordt door 
de algebraïsche optelling van de negatieve membraandoorslagen met 
de hersteifasen bepaald.
Ook hypothese 10.6 is niet houdbaar. Bij het uitschakelen van de 
buitenste haarcellen van de basale winding na kanamycinevergif- 
tiging verandert de van de cochlea-afleiding maar weinig van 
vorm.
Merkwaardig genoeg wordt de N-^ van de nervus cochlearisafleiding 
groter (zie punt 8.5.6). De buitenste haarcellen spelen kennelijk 
een belangrijke rol, maar zij wekken niet de actiepotentialen 
voor één van de de deelpopulaties van de op.
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HOOFDSTUK 11
ADDENDUM

De grote vorm van de N^, gevonden na antidrome pulsen en na to
tale doorsnijding van de nervus cochlearis, is tot nog toe niet 
besproken. Een toename van de N. met een factor 85 na doorsnij
ding van de gehoorzenuw zou op het bestaan van een zeer grote 
remming in het gehoororgaan kunnen wijzen. Deze vorm van inhibi
tie zou dan bij de haarcellen of het eerste neuron aangrijpen, 
daar het eerste afgeleide elektrische signaal, de N^, al is ge
remd. Maar de cochlea is juist erg gevoelig voor de zeer zachte 
stimuli. En een verschil in prikkeldrempel van de afferente neu
ronen is door de vermelde proeven van Sachs en Kiang onwaarschijn
lijk.
Door von Békésy is reeds in 1942 de dempende werking van de basi- 
laire membraan op de golfbeweging beschreven. Juist de beweeg
lijkheid van dit membraan bepaalt de orde van grootte waarmee de 
haarcellen worden gestimuleerd tot het opwekken van actiepoten- 
tialen in de gehoorzenuw.

Galambos (1956) en Fex (1959) vinden bij het stimuleren van de 
efferente banen van de gehoorzenuw een verkleining in de ampli
tude van de A.P. met - vreemd genoeg - een toename van de C.M. 
Stange e.a. (1968) en Krochmalska (1974) vinden na een lichte 
vergiftiging met antibiotica uit de neomycinegroep een toename 
van de actiepotentialen met een vermindering van de C.M.
Davis(blz. 5) heeft bij dieren met streptomycinevergiftiging ge
vonden dat de C.M. kleiner wordt, terwijl de A.P. nauwelijks is 
aangetast. Bij sterke vergiftigingen van de proefdieren ver
dwijnt de C.M., maar de A.P. en S.P. zijn nog duidelijk waarneem
baar. Davis heeft hieruit de conclusie getrokken dat de C.M. bij
na uitsluitend door de buitenste haarcellen wordt gevormd.
Plomp (1965) en Dallos (1969) zeggen dat de C.M. niet noodzake
lijk is voor de verwerking van een geluidsstimulus tot een actie- 
potentiaal in de gehoorzenuw.
Dallos e.a. (1972) hebben een verschil in het bewegingspatroon 
tussen de cilia van de binnenste en de cilia van de buitenste
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haarcellen gevonden.
Soudijn (1976) heeft een verschil in bevestiging tussen de cilia 
van de binnenste en buitenste haarcellen in de membrana tectoria 
opgemerkt. Terwijl Spoendlin (zie blz.62) de totaal verschillende 
bouw en innervatie van de binnenste en buitenste haarcellen be
schreven heeft. Met deze gegevens mag met de mogelijkheid reke
ning worden gehouden dat de binnenste haarcellen een andere wer
king hebben in het percipiëren van het geluid dan de buitenste 
haarcellen.

De afferente neuronen van de binnenste haarcellen vormen 95% van 
de afferente vezels in de nervus cochlearis en zullen naar ver
houding een grote invloed op de vorm van de afgeleide gesommeer
de A.P. uitoefenen. Wanneer bij een beschadiging van de buitenste 
haarcellen waarbij de C.M. kleiner wordt' (zie boven), een toe
name van de gesommeerde A.P. wordt gemeten (zie boven), kan dit 
op een toename van de activiteit van de binnenste haarcellen wij
zen (zie ook afb. 8.5. a en b).
Met het stimuleren van de efferente baneh van de gehoorzenuw wordt 
het tegengestelde effect bereikt (zie boven). Bij een gelijkblij
vende geluidsstimulus wordt bij prikkeling van het efferente sys
teem een toename van de C.M. gevonden. In de zojuist vermelde 
gedachtengang betekent dit dat de buitenste haarcellen meer acti
viteit vertonen en de binnenste haarcellen minder activiteit, 
waardoor de gesommeerde A.P. kleiner wordt. De trillingsenergie 
van de membrana tectoria wordt door de cilia van de buitenste 
haarcellen afgevoerd.

Dat deze inhibitie een versterking van 85 x de amplitude van de 
zou tegenhouden is geheel onwaarschijnlijk. Bij het doorsnijden 

en het doorbranden met antidrome pulsen van de nervus cochlearis 
is de structuur van deze zenuw sterk veranderd. Normaal bevat de 
zenuw een groot aantal met myeline beklede - geïsoleerde - axonen, 
waar tussen weefselvloeistof aanwezig is. De ionen en elektronen 
kunnen aan beide zijden van de myelineschede vrij bewegen. De peri
fere stomp van de nervus cochlearis is echter in een droog ge
zogen pulp veranderd. Hieruit wordt het grote positieve signaal 
afgeleid, dat bijna het spiegelbeeld is van de tegelijkertijd
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afgeleide gesommeerde A.P. van de cochlea.
De actiepotentiaal van een enkele zenuwvezel is, gemeten in een 
knoop van Ravier, groter dan 75 mV. In de in hfdst. 8 beschreven 
proeven worden uit de hele zenuw signalen van circa 0,6 mV, na 
1000 x versterking, afgeleid. De gevonden afwijking valt hierbij 
in het niet. Een kleine verandering in de ionen en/of elektronen 
stroom kan de versterking van 85 x de al veroorzaken. Toch 
blijft het vreemd dat in de cochlea-afleiding, een afleiding op 
enige afstand, zo'n groot negatief signaal wordt gevonden. En 
waarom is de amplitude van de gesommeerde in het gezonde proef
dier, afgeleid van de cochlea of de nervus cochlearis, maar circa 
0,6 mV groot. Deze ontstaat toch uit een optelling van een groot 
aantal actiepotentialen in de verschillende zenuwvezelsl

"De nivellerende invloed van de positieve elektrische 
verschijnselen op de negatieve membraandoorslagen van 
de verschillende actiepotentialen is de belangrijke 
factor waardoor de gesommeerde A.P. van de cochlea 
en de nervus cochlearis zo'n kleine signaalsterkte 
hebben".

Een kleine verandering in de vorm van de herstelfasen zal een 
grote invloed hebben op het beeld van de afgeleide gesommeerde 
A.P. Bij de doorgesneden nervus cochlearis zullen de zenuwvezels 
niet meer optimaal reageren. Na de negatieve membraandoorslagen 
zullen de herstelfasen van de zenuwvezels minder uitgesproken zijn 
zij zullen langer duren en een minder groot positief signaal di
rect achter de geven. De eerste negatieve membraandoorslagen 
in de neuronen van de nervus cochlearis worden minder genivelleerd 
waardoor het afgeleide signaal zijn grote negatieve amplitude 
krijgt. Bij de doorsnijdingsproeven wordt door deze dysregulatie 
het signaal ook breder.

Juist bij de maximale geluidsstimulus wordt, na het doorbranden 
bij de antidrome pulsen en na het doorsnijden van de nervus coch
learis, de sterke toename van de amplitude van de gevonden.
Deze zeer grote N-^ is na de antidrome pulsen zelfs iets scherper. 
Mogelijk worden hier een zeer groot aantal actiepotentialen tege
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lijkertijd afgevuurd. Door de ontstane pathologie zal de lopende 
trillingsgolf over de basilaire membraan niet meer in die sterke 
mate worden afgeremd, waardoor een groter aantal haarcellen reeds 
op het eerste moment synchroon de zenuwvezels stimuleren tot het 
afvuren van actiepotentialen.
De proeven van Evans (1974), waarin de gevonden scherpe "tuning- 
curves" in de pathologische cochleae verdwijnen, kunnen in dit 
verband worden bezien. De scherpe tuning-curve van een bepaalde 
frequentie van de basilaire membraan ontstaat bij zachte geluids- 
stimuli pas na een zekere latentietijd. In de pathologische coch
leae stimuleren nu de harde geluidsstimuli ineens over een groot 
gedeelte de haarcellen van de basilaire membraan. De lopende golf
beweging over de basilaire membraan wordt hier minder sterk afge
remd, waardoor meer haarcellen in het begin van het signaal syn
chroon worden gestimuleerd.
Mogelijk kan hierdoor ook de toename van de bij de lichte kana- 
mycinevergiftigingen worden verklaard, (zie afb. 8.5. a en b).

Er zijn dus twee oorzaken aan te wijzen, die de van de cochlea- 
afleiding na anti drome pulsen en na doorsnijding van de nervus 
cochlearis zo groot maken:

ten eerste, de sterk afgenomen nivellerende werking van de herstel- 
fasen op de negatieve membraandoorslagen; 

ten tweede, het toegenomen aantal haarcellen dat op het eerste 
moment van de aangeboden geluidsstimulus synchroon 
kan meereageren.
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HOOFDSTUK 12
SAMENVATTING

In de inleiding worden de van de cochlea afgeleide elektrische 
verschijnselen besproken. Voor dit proefschrift is het van be
lang om te weten dat de Cochleair Microphonia een wisselspannings- 
verschijnsel is, die binnen zekere grenzen gelijk is aan de aan
geboden geluidsstimulus. De Endolymphatic Potential en de posi
tieve Summating Potential hebben beide een positieve polariteit.
De E.P. wordt constant op + 80 mV ten opzichte van zijn omgeving- 
gehouden, in de endolymphe van de scala media. De + S.P. wordt 
op de basi<Taire membraan, zonder enige latentietijd ten opzichte 
van de geluidsstimulus, opgewekt in en na het resonantiegebied 
van de aangeboden geluidsstimulus.
Over de vraag, waarom de opgewekte actiepotentialen in de nervus 
cochlearis in de gesommeerde vorm van het N^N^-complex worden af
geleid, is veel gepubliceerd, maar een sluitende verklaring is 
hiervoor nog niet gegeven. Op dit probleem is het onderzoek, be
schreven in dit proefschrift, toegespitst. Bij het onderzoek is 
geprobeerd om elektrofysiologisch de cochlea en de nervus coch
learis, gescheiden van elkaar, af te leiden. Door de ingewikkel
de bouw van de cochlea is dit niet met behulp van preparatietech- 
nieken te verwezenlijken. Maar door een aantal pathologische toe
standen, waarin de verschillende proefdieren worden gebracht, te 
combineren met de verschillende afleidingsmethoden van de nervus 
cochlearis, zijn afwijkende elektrische verschijnselen van de 
cochlea en de nervus cochlearis gevonden.
Door het bestuderen van deze gevonden afwijkingen is een dieper in
zicht in de elektrische verschijnselen van de cochlea verkregen.

Met behulp van een speciale beademingstechniek kan het proefdier 
een gedoseerd tekort aan zuurstof worden gegeven. Het gevolg hier
van is, dat het centrale zenuwstelsel vrij spoedig in zijn func
tioneren wordt aangetast. Tijdens de hypoxieproeven wordt in de 
cochlea-afleiding alleen één deflectie - de - afgeleid, ter
wijl in de nervus cochlearisafleiding één top - de -
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wordt gevonden. Voor het ontstaan van dit solitaire positieve 
verschijnsel wordt een verklaring gegeven. Deze P^, met de
zelfde latentietijd van circa 1 msec als de N-^, is een totaal 
ander verschijnsel dan de hierboven vermelde E.P. of + S.P. Wan
neer deze P-^ in elektrocochleogrammen, opgenomen bij mensen, 
wordt gevonden, zijn deze gemaakt bij mensen met retrocochleaire 
aandoeningen.
Een verklaring van deze P^ is dan ook van belang. Aansluitend 
wordt op theoretische gronden de diagnose en eventuele therapie 
voor een aantal gevallen van "sudden deafness" besproken.

Bij de proeven met antidrome pulsen en na het doorsnijden van 
de nervus cochlearis worden een aantal afwijkende elektrische 
verschijnselen gevonden die samen met de theoretisch beschouwing 
over de P-^ een ander inzicht geven in het N^^-complex.
Voordat een nieuwe hypothese over het ontstaan van de en N2 
in het gehoororgaan wordt geformuleerd, worden eerst de be
staande theorieën kritisch bekeken.

In het addendum wordt de toename van de amplitude van de N-^ na 
totale beschadiging van de nervus cochlearis besproken.
Deze toename ontstaat door 2 factoren:
ten eerste, de sterk afgenomen nivellerende werking van de

herstelfasen op de negatieve membraandoorslagen; 
ten tweede, het toegenomen aantal haarcellen dat op het

eerste moment van de aangeboden geluidsstimulus 
synchroon meereageert.
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SUMMARY

In the introduction the electrical phenomena recorded from the 
cochlea are being discussed.
For this thesis it is of importance to know that the Cochlear 
Microphonia is a phenomenon of alternating voltage being similar 
to the presented sound-stimulus within certain limits. Both the 
Endolymphatic Potential and the positive Summating Potential have 
a positive polarity. The EP is kept constant at + 80 mV with 
respect to its surroudings, in the endolymphe of the scala media. 
The + SP is generated on the basilair membrane, without any 
latency with respect to the sound-stimulus, in the resonance 
area of the presented stimulus.
Much is published as to the question why the generated action 
potentials in the cochlear nerve are recorded in the summated 
form of the N^N2-complex, but a conclusive explanation concerning 
this question has not yet been given. Upon this problem the in
vestigation described in this thesis is concentrated.
In the investigation an attempt is made to record the cochlea 
and the cochlear nerve seperated from each other, electrophysio- 
logically. Due to the complicated structure of the cochlea this 
is not to be realized with the aid of preparation technics. 
However, by combining a nunberof pathological situations in which 
the various experimental animals are brought, with the various 
recording methods of the cochlear nerve, deviating electrical 
phenomena of the cochlea and the cochlear nerve have been found. 
The studying of these deviations has led to a deeper insight in 
the electrical phenomena of the cochlea

With the aid of a special artificial ventilation technic the 
experimental animal can be given a dosed shortage of oxygen.
The consequence of this is that the central nerve system is 
quite soon affected in its functioning. During the oxygen lack 
only one deflection - - is recorded from the cochlea, where
as in the cochlear nerve recording one top - P^ - is found.
An explanation is given for this solitary positive phenomenon. 
This P-^, having the same latency of about 1 msec as N-^, is a 
totally different phenomenon from the above mentioned EP or +SP.
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When this is found in electrocochleograms taken of human beings, 
they are made of people with retrocochlear affections. So an expla
nation of this P-j^ is of importance. Linked up with the investiga
tion described above, the diagnosis and possible therapy for a num
ber of cases of "sudden deafness" is discussed on theoretical bases.

In the experiments with antidrome pulses and after cutting through 
the cochlear nerve, a number of deviating electrical phenomena is 
found that, together with the theoretical contemplation, as to P-^, 
give another insight into the N-^^-complex. Before a new hypo
thesis about the origin of and ^ in the auditory organ is for
mulated, the existing theories are considered critically.

In the addendum the increase of the amplitude of the N-^ is dis
cussed, after total destruction of the cochlear nerve.
This increase is caused by two factors:
Firstly, the strong decrease of the levelling effect of the re
covery phase on the negative membrane beats.
Secondly, the increase of the number of hair-cells joining in react
ion synchronically at the first moment of the presented sound- 
stimulus .
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STELLINGEN

I

Bij de "idiopathische sudden deafness", veroorzaakt door 
een retrocochleaire laesie, dient een behandeling met 
corticosteroxden sterk te worden overwogen.

Dit proefschrift

II

Een retrocochleaire laesie kan door een elektrocochleo- 
grafisch onderzoek met vrij grote zekerheid worden aan
getoond .

III

Gezien de 2 vorige stellingen zal het aantal plaatsen 
waar elektrocochleografisch onderzoek wordt verricht, 
vrij snel toenemen.

IV

Audiologische centra, niet verbonden aan een ziekenhuis, 
zullen dientengevolge moeten worden beperkt.

V

Het "tijdelijk" voorschrijven van corticosteroxden in 
doses die het eigen hormonale systeem onderdrukken neemt 
toe. De complicaties die deze therapie na ruim een jaar 
nog kunnen geven, vraagt om een goede signalering van de 
betrokkenen.



VI

Het bij de mens gemaakte elektrocardiogram tijdens en na 
inspanning kan de dan aanwezige ischaemie van de hartspier 
aantonen; dit in tegenstelling tot het elektrocardiogram 
gemaakt in rust. Een geruststellend schouderklopje van de 
arts na het maken van een "normaal E.C.G." behoort dan 
ook achterwege te blijven.

VII

Bij icterus neonatorum wordt tot wisseltransfusie besloten 
wanneer de serumbilirubine concentratie tot circa 20 mg% 
is opgelopen. Bij het besluiten tot wisseltransfusie dient 
in overweging te worden genomen dat schade aan het gehoor
orgaan reeds bij een serumbilirubine concentratie van 15 mg%
begint. j.Laryng. Otol. 89

925-932 (1975).

VIII

Het gedeelte van de actiepotentiaal dat herstelfase wordt 
genoemd, wordt beter omschreven door de term verwijderings- 
fase.

IX

Bij het elektronystagmografisch onderzoek behoort niet alleen 
de spontane en positienystagmus en calorische gevoeligheid 
te worden geregistreerd, maar Ó6k de optokinetische nystagmus, 
slingervolgbeweging en mogelijke nystagmus bij hyperventileren.



X

Het passeren van de slokdarmmond met een flexibele oesopha- 
goscoop blijft riskant. Het veelvuldig uitvoeren van deze 
handeling bij slokdarmverbrandingen is vragen om moeilijk
heden.

N.T.v.G. 120, 1778-1781 (1976)

XI

Voor een veiliger verkeer dienen auto's te worden uitgerust 
met een linker buitenspiegel, waarbij aan de buitenrand een 
extra spiegelend vlak onder een hoek van circa 200° is ge
monteerd om de "dode hoek" te overzien.

XII

Om diefstal te voorkomen, zouden alleen dié fietsen in een 
verzekeringspakket moeten worden opgenomen waar een deugde
lijk en duidelijk zichtbaar "frame nummer" is ingeslagen. 
Wanneer deze nummering volgens een goed systeem geschiedt, 
zou de preventieve werking hiervan de politie veel werk 
besparen.

Stellingen behorende bij het proefschrift van H.J.J. Boelen,

Het ontstaan van de actiepotentialen en in het gehoor
orgaan, met een verklaring voor het vinden van een in het 
elektrocochleogram. Utrecht 7 december 1976.
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