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VERANTWOORD ING

Deze studie is het resultaat van een geïntegreerd fysiologisch en fysisch 
onderzoek door een bioloog en een fysicus naar de eigenschappen van een zintuig
systeem.

Uit de literatuur blijkt dat het fysiologisch georiënteerde evenwicht- 
onderzoek vaak tot vage, onjuiste en controversiële uitspraken leidt, terwijl 
het fysisch georiënteerde onderzoek - evenmin vrij van controversen - veelal een 
onvoldoende fysiologische basis heeft. De integratie van beide disciplines hebben 
wij dan ook van meet af aan ervaren als inherent aan het onderzoek.

Het is moeilijk het aandeel van elk afzonderlijk in de tekst aan te wijzen, 
toch zult u ongetwijfeld herkennen waar de bioloog en waar de fysicus aan het 
woord is. Het hoeft geen betoog dat het manipuleren van proefdieren en het 
toepassen van elektrofysiologische methoden tot het werkterrein van de bioloog 
behoren, alsmede dat de mechanica en de systeem-analyse de fysicus vertrouwd 
zijn. Uiteraard zijn dit slechts enkele technieken en methoden uit het arsenaal 
dat beide disciplines ten dienste staat.

Het eerste hoofdstuk draagt duidelijk een fysiologische signatuur, de 
overige hoofdstukken verraden de fysicus. Het voorgaande hanteren als een 
absolute indeling gaat evenwel voorbij aan het feit dat het proefschrift in zijn 
geheel de ondeelbare intellectuele eigendom is van beiden. Belangrijker dan de 
verschillen in technieken en methoden die beide disciplines onderscheiden, is 
het verschil in begrippen- en denkkader. Een geïntegreerd onderzoek kan niet 
gebaseerd zijn op een vrijblijvend naast elkaar werken aan eenzelfde probleem: 
een wederzijdse assimilatie van begrippen en denkwijzen is noodzakelijk.

In en door deze wisselwerking zijn de ideeën ontstaan en heeft het onder
zoek zich ontwikkeld zoals weergegeven in dit proefschrift. Een goede illustratie 
hiervan vormt de ontwikkeling van het begrip 1 gevoeligheidsgebied1.

Gestalte gegeven te hebben aan dit proefschrift beschouwen wij dan ook als 
een impliciet resultaat van het geïntegreerde onderzoek, zij het dan van een 
andere orde dan de resultaten samengevat in de conclusies.

H. Gallé, bioloog A. Clemens, fysicus
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VOORWOORD

Deze studie is tot stand gekomen in de experimentele afdeling van de Univer
siteitskliniek voor Keel- Neus- en Oorheelkunde - hoofd Prof.Dr. G.A. Sedee - van 
het Academisch Ziekenhuis te Utrecht.

In dankbaarheid denken we terug aan Prof. J.J. Groen, tijdens zijn leven 
Hoogleraar in de Fysische Labyrintologie, die ons de opdracht tot dit onderzoek 
heeft gegeven en ons de grootst mogelijke vrijheid heeft gelaten bij de opzet en 
de ontwikkeling daarvan. Helaas heeft hij slechts de beginfase van ons onderzoek 
mogen meemaken. Op zijn initiatief en naar zijn ideeën is de versnel 1ingsbaan ge
bouwd, die - naar later bleek - onontbeerlijk zou zijn voor de afronding van ons 
onderzoek.

Wij willen niet onvermeld laten dat dit onderzoek is gestart tijdens het 
hoogleraarschap van Prof.Dr. P.G. Gerlings in wiens wetenschappelijke en vader
lijke belangstelling we ons ook nu nog mogen verheugen.

Prof.Dr. G.A. Sedee betuigen wij onze dank voor alle steun en faciliteiten 
ons verleend waardoor wij ons onderzoek hebben kunnen voltooien.

Prof.Dr. E. de Boer en Prof.Dr. F.J. Verheijen hebben op ons verzoek de on
dankbare taak op zich genomen in een reeds gevorderde fase van ons onderzoek on
ze promotores te zijn. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk.

Wij bedanken allen die ons op enigerlei wijze hebben gesteund hetzij door 
de kwaliteit van hun werk, hetzij door hun oprechte belangstelling. De heer 
J. Berk heeft met niet aflatende ijver een groot deel van de computerprogramma's 
uitgewerkt en getest, alsmede de meetgegevens verwerkt. Onder de deskundige lei
ding van de heer A. van Bergen hebben de drie technici van de mechanische werk
plaats - in het bijzonder de heer J. Hovius - enthousiast de para 1le1 schommel ge
bouwd en op ons verzoek de versne11ingsbaan gemodificeerd. Daarnaast waren zij 
immer bereid spoedwerkzaamheden uit te voeren. De elektronici hebben ons waar no
dig altijd de helpende hand geboden. De heer T. de Jager stond altijd klaar sto
ringen in de meetapparatuur op te sporen en onmiddellijk te verhelpen; daarnaast 
heeft hij trouw de proefdieren verzorgd. Mejuffrouw M. Hendriks heeft ons zeer 
gedienstig bijgestaan in alle administratieve beslommeringen.

Ten slotte willen we vermelden dat de Stichting voor Biofysica (ZWO) ons on
derzoek door de jaren heen heeft gesteund en dat het geweldige project 'versnel- 
lingsbaan' - helaas nog niet voltooid - door de Universiteit en het Academisch 
Ziekenhuis te Utrecht gezamenlijk is bekostigd.
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I VERKENNEND ONDERZOEK

1 Inleiding

De sacculus is, evenals de utriculus en de lagena, een zakvormige uitstulping 
van het vliezig labyrint van de gewervelde dieren. Deze uitstulping bevat - zoals 
alle statoliet-organen - een macula met zintuigcel len (haarcellen) en, via een 
tussenlaag, een statoliet of statoconiën met een dichtheid groter dan die van de 
omgevende vloeistof, de endolymfe. Het gehele labyrint, ook de sacculus, is omge~ 
ven door been of kraakbeen. Tussen beide in bevindt zich perilymfe. De innervatie 
van de haarcellen van de sacculus geschiedt door de nervus saccularis, een tak van 
de nervus VIM.

Op grond van anatomisch-histologische overwegingen kende Breuer (1891) aan 
statoliet-organen, inclusief de sacculus, een evenwichtfunctie toe. Hij veronder
stelde dat een statoliet over de onder-1iggende macula kan schuiven en op deze 
wijze de haarcellen stimuleert. Pas in 1950 toonde von Holst in een gedragsfysio- 
logisch onderzoek bij een aantal vissoorten aan dat de schulfkracht, evenwijdig 
aan de macula, voor de utriculus inderdaad de adequate stimulus is.

Uit verschillende historische overzichten blijkt dat de experimentele bevesti
ging van Breuer's hypothese met betrekking tot de sacculus niet eenvoudig is. 
Kenmerkend voor de periode tot 1935 is de uitspraak van Benjamins (1935):'Für 
der Sacculus ist, abgesehen von einer unwesentlichen Ausnahme (Raddrehung) keine 
statische Funktion nachweisbar1 (bedoeld is de tegendraaiing van de ogen - engels: 
counterrol1ing - tengevolge van kanteling van een proefdier rond de optische as). 
Lowenstein (1936) komt tot dezelfde conclusie.

De ontwikkeling van elektrofysiologische technieken heeft hierin slechts 
weinig verandering gebracht. In 1955 verklaart McNally in een samenvattend artikel 
over evenwicht: 'My remarks will be limited for the most part to the utricle 
because the majority of the experiments indicate that the saccule is not stimulated 
by motion or by change of position but probably by vibrational stimuli'.

Het is niet verwonderlijk dat Johnson in 1971 op een symposium, sprekende over 
de sacculus, zegt: 'The function of this part of the organ of balance remains in 
doubt'. Desondanks zijn er een aantal aanwijzingen dat de sacculus van verschillende 
vertebraten een rol speelt in het evenwichtsysteem. De experimentele evidentie 
hiervoor is echter aanzienlijk geringer dan die voor de evenwichtfunctie van de 
utriculus.
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Fylogenetische en ontogenetische aspecten1 .1

Het labyrint van de gewervelde dieren heeft in de loop van de evolutie ver
schillende veranderingen ondergaan die zich echter nauwelijks manifesteren aan 
de vrijwel altijd aanwezige sacculus (ontbreekt b.v. 6ij Myxine, een primitieve 
vis). Prehistorische vissen hebben ongetwijfeld trillingen in hun milieu - de zee 
waargenomen. Voor hun oriëntatie rond lengte- en dwars-as waren ze noodzakelijk 
aangewezen op de richting van de zwaartekracht en van het licht. Met slechts 
weinig uitzonderingen functioneert bij de huidige Osteichthyes (beenvissen) de 
sacculus als gehoororgaan, de utriculus als evenwichtorgaan (Dijkgraaf, 1952). 
Onder de beenvissen zijn 'hoorspecia 1isten' die speciale structuren hebben waar
door watertri11ingen effectief worden overgebracht op de sacculus. Hiertoe beho
ren o.a. de Ostariophysi die de beentjes van Weber (tussen zwemblaas en sacculus) 
bezitten - een analogen van het middenoor bij hogere vertebraten.

Opmerkelijk is dat de oorspronkelijke bewoners van het homogene watermilieu, 
dat sterk overeenkomt met hun interne milieu, gedurende de evolutie als aanpas
sing aan het heterogene land/lucht milieu een gehoororgaan ontwikkelden dat in 
staat is tot het ontvangen van luchttrillingen (een 'land-oor' met trommelvlies 
en mi ddenoor) . Bovendien ontwikkelden zij een apart receptorsysteem, de papilla 
basilaris en papilla amphibiorum, die kunnen worden beschouwd als analoge voorlo
pers van het orgaan van Corti in de cochlea van de hogere vertebraten. Een belang 
rijke schakel in deze evolutie vormen de Amphibia, waarvan onder de huidige ver
tegenwoordigers vooral de Anura (kikkers en padden) een typisch 'land-oor' hebben 
Gesteld dat de sacculus zijn, wellicht oorspronkelijke, functie - tri11ingspercep 
tie - heeft behouden (aanwijzingen voor deze veronderstelling zijn te vinden in 
het elektrofysiologisch onderzoek, echter niet in het gedragsonderzoek), moeten 
we dan de sacculus als deel van het gehoororgaan beschouwen? Omdat het onwaar
schijnlijk is dat luchttrillingen (die de mens als 'geluid' waardeert) de sac
culus in beweging brengen, blijft slechts de veronderstelling dat trillingen 
van de grond via het skelet de sacculus bereiken. Tumarkin (1968) spreekt in dit 
verband over ‘air borne sound' en 'substrate sound', een soort beengeleiding.
Deze gedachte spreekt te meer aan daar er gravende kikkersoorten zijn (o.a. 
Hemiscus Marmoratus) die geen middenoorstructuren hebben.

¥ üitgebreide beschouwingen over deze materie zijn te vinden bij: Gaupp (1904) 
de Burlet (1934), van Bergeijk (1967) , Tumarkin (1968) en Wever (1974).



Op grond van het bovenstaande zijn er geen voor de hand liggende argumenten 
een evenwichtfunctie voor de sacculus te veronderstellen« Evenwe1 zou men kunnen 
opmerken dat door de ontwikkeling van de cochlea een hoorfunctie van de sacculus 
overbodig is geworden.

Ontogenetisehe overwegingen geven evenmin aanleiding de sacculus als een 
evenwichtorgaan te beschouwen. In de embryonale ontwikkeling ontstaat door in
snoering van het oorblaasje (gedifferentieerd uit de laterale of oorplacode ) de 
'oer-utri cul us 1 (pars superior) waaruit zich de evenwi chtorganen utriculus en 
booggangen differentiëren. Uit de 'oer-sacculus' (pars inferior) differentiëren 
zich de sacculus, lagena en papilla basilaris c.q. cochlea. Een betrokkenheid 
van de sacculus bij de tri11ingsperceptie is in dit verband niet onaannemelijk.
Wat de sacculus betreft is er nog een opmerkelijk feit. Het innervatiepatroon van 
het labyrint is voor alle soorten vertebraten zeer eenvormig. De ramus anterior 
van de nervus VIM innerveert altijd de utriculus, de horizontale en de voorste 
booggang; de ramus posterior altijd de achterste verticale booggang, de lagena 
en de cochlea (papilla basilaris). De sacculus echter wordt, afhankelijk van de 
soort, gelnnerveerd door de ramus anterior of de ramus posterior of door beide, 
in enkele gevallen door een aparte (derde) tak van de nervus VIII.

Vissen en in het water levende amfibieën (b.v. de kikker vóór de metamorfose) 
hebben zijlijnorganen (gezamenlijk 'zijlijn' of 'zijlijnsysteem' genoemd) die 
zeer nauw verwant zijn aan labyrintaire organen. De verwantschap blijkt zowel uit 
de embryonale ontwikkeling als uit anatomische bijzonderheden (1.2). De zijlijn
organen ontstaan uit de randen van de laterale of oorplacode (waarvan het centrum 
de oorsprong is van het labyrint) en verspreiden zich langs bepaalde lijnen over 
de huid.

Vóór de metamorfose leeft de kikker - met een zijlijnsysteem - in het water 
als een vis. Het oor van een kikkervis - in connectie met een luchtgevulde ruimte - 
is een analoge ontwikkeling van het zwemb1aas-oor van de Ostariophysi. Gedurende 
de metamorfose verdwijnt het zijlijnsysteem en ondergaan het 'middenoor' en de 
kaak een totale verandering, het binnenoor (i.c. het labyrint) blijft in essentie 
gelijk. Na de metamorfose heeft de kikker een echt 'land-oor'.

1.2 Anatomische en histologische aspecten*

De bouw van de afzonderlijke statoliet-organen in één labyrint en van die

De belangrijkste literatuur op dit gebied is te vinden bij:
de Burlet (1934), Engström (1951,1965), Wersäll (1954,1956), Flock (1964,
1965) , Flock en Duval (1965), Lowenstein e.a. (1964), Spoendlin (1964,1965,
1966) , Lindeman (1969) , Hillman en Lewis (1971) en Lewis en Li (1973) ,
Vinnikov (1974) .



organen bij de verschillende vertebraten toont één grondplan dat ook herkenbaar 
is bij de booggangen en de cochlea van het labyrint en bij de zijlijnorganen. De 
verschillen uiten zich in details. Dit geldt evenzeer voor de samenstellende struc
turen (fig.1).

In de macula sacculi treffen we naast steuncelleh de eigenlijke receptorcel- 
len aan die naar vorm en innervatie te onderscheiden zijn in haarcellen type I en 
II. Via een gelatineuse tussenlaag, waarin de kinocilia en stereocilia uitsteken, 
rust de statoliet op de macula. Bovendien is de statoliet door zeer fijne draden 
verbonden met micro-villi van de steuncellen en de stereocilia van de haarcellen. 
Type I haarcel komt niet voor bij vissen en amfibieën; men veronderstelt dat 
type II de oudste vorm is. Door vertakte dendrieten zijn de neuronen van de nervus 
saccuTaris via synapsen met een aantal haarcellen verbonden.

Fig.1
(Lindeman 1969)

a) macula sacculi met 
steuncellen en 
haarcellen type I 
en II met innervatie; 
via tussenlaag de 
statoconiën; 
onder S de striola

b) doorsnede loodrecht macula
c) doorsnede evenwijdig macula
d) macula sacculi en
e) macula utriculi (cavia) met 

polarisatie-richtingen van 
de haarcellen —
en de striola ----

K : kinocilium
St : stereocilia
M : morfologische polarisatie
I : type I haarcel met calix-

vormige innervatie
II : type II haarcel met knop-

vormige innervatie
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De haarcel vertoont een morfologisch polarisatie door één kinocilium (zelf 
ook gepolariseerd, met een structuur identiek aan die van actieve zweepharen) 
excentrisch geplaatst ten opzichte van een groep stereocilia, die van het kino
cilium af in lengte afnemen. Vorm, grootte en aantal van deze cilia kunnen van 
soort tot soort verschillen. De haarcellen van de sacculus verschillen niet 
essentieel van andere labyrintaire of zijlijnhaarcellen (met uitzondering van 
de cochleaire haarcellen die het kinocilium missen; de haarcellen van de papillae 
basilaris en amphibiorum van de kikker hebben overigens wel een kinocilium).

De gepolariseerde haarcellen zijn in de maculae volgens een bepaald patroon 
gerangschikt. Over de macula loopt een denkbeeldige lijn zodanig dat ter weers
zijden daarvan de polarisatierichting van de haarcellen tegengesteld is en er 
ongeveer loodrecht op staat. Deze lijn zullen wij gemakshalve striola noemen. De 
striola is eigenlijk een deel van het macula-vlak met een onduidelijke begren
zing, gekenmerkt door een geringere dichtheid aan haarcellen, een andere verhou
ding tussen de typen I en I I haarcellen en een afwijkend innervatiepatroon. Bo
vendien manifesteert zich de striola nog in de aanwezige statoconiën door een af
wijkende laagdikte en grootte van de kristallen waaruit de statoliet is opgebouwd. 
Voor alle diersoorten met een labyrint geldt globaal dat bij de utriculus op 
iedere haarcel het kinocilium aan de naar de striola gerichte zijde staat; bij de 
sacculus staat het kinocilium op iedere cel juist aan de van de striola afgerichte
zijde. De vorm van de striola verschilt van soort tot soort (recht, gerekt S-
vormig, ongeveer ha 1f-cirkelvormig). Eveneens zijn er aanzienlijke verschillen in 
grootte en vorm (drie - dimensionaa1) van het macula-vlak, alsmede in de stand in 
de ruimte van dit vlak bij de normale houding van het individu.

Op grond van bovengenoemde bijzonderheden zijn er geen in het oog springende 
redenen voor utriculus en sacculus een verschillende functie te veronderstellen. 
Ook daarom is er aanleiding aan te nemen dat beide systemen op dezelfde wijze 
functioneren.

De zijlijn bestaat uit zijlijnorganen of neuromasten die in rijen zijn 
gerangschikt op de huid of in kanalen in de huid. Een neuromast is een groepje
haarcellen waarvan de cilia zijn omgeven door een gelatineuze massa: de cupula.
De haarcellen zijn gepolariseerd in de lengterichting van de cupula: ongeveer de 
helft in de ene richting, de rest in de tegenovergestelde richting.

1-3 Gedragsfysiologisch onderzoek

Na uni- of bilaterale doorsnijding van de nervus saccularis, of 
bilaterale extirpatie respectievelijk destructie van de sacculus bij

na uni- of 
een proef-
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dier, kan uit een van normaal afwijkend spontaan gedrag met betrekking tot 
lichaamshouding of beweging (respectievelijk statische en dynamische reactie) de 
evenwichtfunctie van de sacculus blijken. Ook uit de reacties, of het uitblijven 
daarvan, op een aan het proefdier opgedrongen stimulus kan een evenwichtfunctie 
van de sacculus duidelijk worden. Onder 'gedrag' vers/taan wij eveneens de varia
tie in stand en beweging van de ogen onder invloed van stand- en bewegingsstimuli 
(c. q.statische en dynamische stimuli). In een opgedrongen stimulussituatie bestaat 
de mogelijkheid dat een proefdier niet reageert omdat de situatie geen biologische 
betekenis heeft, of omdat onder experimentele omstandigheden normale reflexen 
worden onderdrukt, ofschoon de stimulus wel fysiologisch adequaat is. Overigens is 
is er de tendens in een opgedrongén stimulussituatie onfysiologisch sterke stimuli 
te gebruiken.

Na uitschakelen van de sacculi bij de hondshaai (Mustelus canis) konden 
Parker (1909) en Maxwell (1919) geen afwijkingen in het spontane gedrag, evenmin 
afwijkende reacties op aangeboden stimuli constateren. Dit geldt ook voor de zee- 
grondel (Gobius jozo; Werner 1929) en de platvis (Pseudo pleuronectes platessa; 
Lyon, 1900). Schone (1964) daarentegen constateerde na extirpatie van één sacculus 
bij de schol (Pleuronectes platana) en de bot (Pleuronectes flesus) tijdens spon
taan zwemmen draaitendenties (dynamisch) die na enige uren tot dagen verdwenen 
(door centrale compensatie, zie Schone). Eveneens toonde Schone (1959,1964) aan 
dat bij dezelfde platvissen compensatoire oogdeviaties mede afhankelijk zijn van 
de sacculus. Na uitschakelen van beide utriculi, lagenae en één sacculus treden 
er nogoogdeviaties op afhankelijk van de stand van het proefdier (statisch). Het 
is evenwel niet verantwoord te generaliseren omdat de platvis (behorende tot de 
Teleostei) als soort uniek is. In een jong stadium zwemt deze soort als een nor
male, tweezijdig symmetrische vis. Tijdens de ontwikkeling schuift één oog naast 
het andere en wordt één anatomische zijkant de fysiologische onderkant. De in
wendige toporganen blijven op hun oorspronkelijke plaats en in hun oorspronkelijke 
oriëntatie, zodat de beide labyrinten nu niet meer naast elkaar liggen. Het gevolg 
is dat beide maculae sacculi (de een boven, de ander onder) ongeveer horizontaal 
liggen, hetgeen bij andere vissoorten het geval is voor de utriculi, die als 
regel een evenwichtfunctie hebben (1.1). Volgens de experimenten van Schone lijkt 
het erop dat bij platvissen de sacculus de taak van de utriculus heeft overgeno
men. Een uitzondering vormen wellicht ook de haringachtigen (ClupeVden) waarvan 
bekend is (Wohlfahrt, 1936) dat divertikels van de zwemblaas in mechanisch con
tact zijn met de utriculus. Ondanks het ontbreken van experimentele evidentie 
ligt het voor de hand te veronderstellen dat bij de ClupeVden de utriculi een 
hoorfunctie, de sacculi een evenwichtfunctie hebben.
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Bij de Axolotl (S1redon pisciformis) en de kikker (Rana spec.) bleek de 
sacculus geen evenwichtfunctie te hebben (Laudenbach, 1899)* Evenmin konden 
Maxwell (192A), McNally en Tait (1925) en Huddleston (1928) na uitschakelen van 
de sacculi bij de kikker (respectievelijk Rana spec., Rana palustris en Rana 
sylvatica, Rana spec.) een relatie met het evenwichtsysteem aantonen. Hasegawa 
(1937) toonde echter bij de kikker (Rana spec.) aan dat, na bilaterale doorsnij
ding van de nervus saccularis, de normale reactie op het aanbieden van dorso- 
ventrale bewegingen (spreiden van poten en tenen; dynamisch) achterwege blijft.
Bij de ratelslang zou de sacculus geen evenwichtfunctie hebben (Tait, 1932).

Bij de duif blijkt de tegendraaiing van de ogen tijdens aanbieden van ver
schillende kopstanden rond een as door de ogen exclusief af te hangen van de sac- 
culus (Benjamins en Huizinga, 1927; Benjamins, 1935; statisch).

Grüneberg (1956) vermeldt enkele waarnemingen aan muizen die door genetische 
afwijkingen één, meer of alle statolieten missen. In het laatste geval reageerden 
de dieren niet op een verandering in positie. Bij aanwezigheid van slechts één 
sacculusstatol iet zaten ze in rust scheef (spontaan gedrag, statisch). De dieren 
reageerden eveneens op opgedrongen positieveranderingen (dynamisch).

Versteegh (1927) elimineerde de sacculi bij het konijn en stelde vast dat de 
tegendraaiing van de ogen bij verschillende standstimuli verminderd was (statisch); 
andere gedragsafwijkingen constateerde hij niet. Jongkees (1950) plaatste een 
konijn op een para 11 el schommel. Bij stimulatie drukte het proefdier de buik tegen 
het schommelvlak, spreidde de poten en oriënteerde zich in de richting van de 
schommelbeweging (dynamisch). Na destructie van beide sacculi verdwenen deze 
reacties. Het spontane gedrag bleef ongewijzigd, zoals ook Owada en Shiizu 
(I960) constateerden. Bovendien stelden zij vast dat na bilaterale doorsnijding 
van de nervus saccularis de compensatoire oogdeviatie bij alle kantelstanden ver
dwenen was. Na unilaterale doorsnijding trad de compensatie-reactie niet op als 
het konijn op de geopereerde zijde lag; met de geopereerde zijde boven verscheen 
de normale compensatoire oogdeviatie (statisch).

Het meest recente onderzoek heeft Igarashi (1965, 1970) verricht. Hij dres
seerde apen (Saimiri sciureus) voor bepaalde 1ichaamsevenwichttaken (squirrel 
monkey rail test, 1968) en kwantificeerde de gedragselementen. Een statistische 
analyse van de prestaties voor en na unilaterale destructie van de sacculus 
bracht geen significante verschillen aan het licht. Dezelfde ingreep voor de 
utriculus heeft een sterke ataxia tot gevolg (Igarashi, 1972).

Miller (I962) registreerde fotografisch nauwkeurig de 'oounterrol1ing' van 
de ogen van proefpersonen bij verschillende kantelstanden om de voor- en achteras. 
Rekening houdend met de onderlinge stand van de utriculus en de sacculus, gaf hij
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een theoretische verklaring van de resultaten, daarbij aannemend dat ook de sac- 
culus de oogstand bei'nvloedt (statisch).

Tenslotte moeten we nog enkele publicaties noemen die qua methode van de 
reeds genoemde afwijken. Meyer zum Gottesberge en Riester (1965) beschrijven en
kele opmerkelijke sensaties van Meniére-patienten welke zij chirurgisch behandel
den. Het aanraken van het achterste deel van de sacculus gaf de patiënt een ge
voel van achterover te vallen; het aanraken van het voorste deel (het was steeds 
de linker sacculus) veroorzaakte een sensatie naar rechts te vallen. Enkele malen 
werd een gevoel van 'te hellen' (positie) aangegeven. Fluur (1970) stimuleerde 
met elektrische pulsen verschillende delen van de maculae sacculi van de kat. Hij 
trachtte verband te leggen tussen de daarbij optredende oogbewegingen en het pa
troon van de receptorcellen op de macula sacculi.

Indien we de bovenstaande literatuurgegevens zo ruim mogelijk interpreteren 
dan zouden we, generaliserend, kunnen beweren dat de sacculus een statische en 
dynamische evenwichtfunctie heeft en tenminste statisch de stand van de ogen 
medebepaalt; bovendien dat, in die gevallen waarin slechts de relatie oogstand- 
sacculus is aangetoond, een evenwichtfunctie voor de sacculus aannemelijk is.

Tegen deze generalisatie zijn echter bezwaren aan te voeren. Van de 20 ge
noemde onderzoekingen zijn er 10 negatief. Drie experimenten geven slechts aan
wijzingen op grond van theoretische overwegingen (mens) en onfysiologische prik
keling (kat en mens). Uit het spontane gedrag blijkt slechts in twee gevallen 
(platvis, dynamisch; muis, statisch) rechtstreeks een evenwichtfunctie van de 
sacculus. Hierbij moeten we bedenken dat de platvis niet representatief is voor 
de beenvissen en dat de muis met genetische defecten in meer dan een opzicht af
wijkingen vertoonde en niet als een normaal proefdier kan worden beschouwd. In de 
opgedrongen stimulussituatie is voor kikker, muis en konijn een dynamische even- 
wichtfunctie van de sacculus aantoonbaar. Ook nu geldt voor de muis het boven
staande. Daarnaast is er een statische functie van de sacculus aangetoond met 
betrekking tot de oogstand bij platvis, duif en konijn. Voor de platvis geldt 
echter de reeds gemaakte opmerking.

Op grond van deze engere interpretatie komen we tot de volgende uitspraak.
In twee bijzondere gevallen (platvis en muis) is respectievelijk een dynamische 
en statische evenwichtfunctie bewezen. In twee andere gevallen (kikker en konijn) 
is alleen in een opgedrongen stimulussituatie een dynamische evenwichtfunctie aan 
te tonen. Voor de platvis en het konijn is tevens de rol van de sacculus bij het 
bepalen van de oogstand duidelijk. Bij de duif is slechts deze laatste relatie 
aangetoond. Deze experimentele basis is te smal voor een zinvolle generalisatie.

20



1.4 Elektrofysiologisch onderzoek

Met elektroden kunnen op verschi1 lende plaatsen binnen het sacculussysteem 
de elektrische activiteiten, spontaan en in reactie op stimulatie, worden bestu- 
deerd. De haarcellen in de macula sacculi zijn secundaire zintuigeellen. Van de 
eerste-orde neuronen (gangl1 once 11 en) kunnen de postsynaptische exciterende 
potentialen worden gemeten. In het algemeen zijn echter alleen act 1epotentialen 
(spikes) van de axonen van de eerste-orde neuronen afgeleid. Verder kunnen in het 
centrale zenuwstelsel potentialen van tweede- en hogere-orde neuronen worden af
geleid. In het volgende overzicht laten we de literatuur met betrekking tot de 
sacculus als gehoororgaan bij vissen achterwege.

Lowenstein (1948) alsmede Lowenstein en Roberts (1949,1951) onderzochten bij 
de stekel rog (Raja clavata) de elektrofysiologische reacties van de utriculus, 
sacculus en lagena op vibratie, kantelen (stand en beweging, kwantitatief) en 
rechtlijnige beweging (kwalitatief). De sacculus, gemeten aan de nervus saccula- 
ris, reageerde op alle genoemde stimuli.

Ashcroft en Hallpike (1934), Ledoux (1949) alsmede Glekin en Erdman (i960) 
konden aan de nervus saccularis bij de kikker (respectievelijk Rana spec., Rana 
esculenta en Rana radibunda) slechts een gevoeligheid voor trillingen aantonen.
In de eerste twee publicaties is duidelijk sprake van trillingen via de gt ond 
(vibration, substrate sound), in de derde publicatie van geluid uit een luid
spreker (air borne sound), hoewel 'substrate sound' niet uitgesloten is geweest. 
Gallé en Clemens (1973) vonden daarentegen aan de hand van elektrofysiologische 
metingen aan de nervus saccularis bij de kikker (Rana esculenta en Rana tempo- 
raria), dat alle voorwaarden aanwezig zijn een statische en dynamische evenwicht- 
functie van de sacculus te veronderstellen.

De volgende groep experimenten betreft eveneens afleidingen van primaire 
afferenten van de nervus VIM, waarbij de mogelijkheid bestaat dat vezels die de 
sacculus innerveren, werden gemeten. Ross (1936) overwoog deze mogelijkheid niet 
omdat hij aannam dat de sacculus van de kikker (Rana spec.) een vibratie-receptor 
was. Als echter de veronderstelling dat utriculus en sacculus op gelijke wijze 
functioneren juist is dan is het niet mogelijk bij een willekeurige afleiding uit 
de nervus VIII te besluiten welk statol1et-orgaan geVnnerveerd wordt door de 
responderende zenuwvezel. Rupert e.a. (1962) registreerden bij de kat reacties op 
positie- en bewegingsstimuli; zij laten echter in het midden of deze stimuli door 
de utriculus of de sacculus gerecipieerd werden. Gualtierotti en Gerathewohl 
(1965), Gualtierotti en Alltucker (1966), Gualtierotti (1968) en Gualtierotti e.a 
(I972) verrichtten gelijksoortige metingen bij de kikker (Rana catesbeiana); zij
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gaan er vanuit - zonder nadere motivatie - dat de resultaten zowel op de utricu- 
lus als op de sacculus slaan. Ook bij de cavia (Giesen e.a., 1968) en de kat 
(Vidal e.a., 1971; Loe e.a., 1973) zijn actiepotential en afgeleid uit de primaire 
afferenten van statoliet-evenwichtorganen.Geen van de auteurs vindt echter aan
leiding een uitspraak te doen over de mogelijke functje van de sacculus. Fernan
dez e.a. (1972) hebben met micro-e 1 ektroden aan vele vezels van de nervus VIM 
bij de aap (Saimiri sciureus) gemeten. Langs theoretische weg maken zij aanneme
lijk dat een deel van de responsies op verschillende kantel standen van het proef
dier afkomstig moet zijn geweest van de sacculus.

Voor een laatste groep experimenten gelden dezelfde restricties als voor de 
vorige groep. Adrian (19^3), Cramer (1961), Hiebert en Fernandez (1965) en Peter
son (I97O) brachten micro-e1ektroden aan bij de kat in centrale kerngebieden ver
bonden met het labyrint. Zij allen vonden responsies op positie- en bewegings- 
stimuli. Geen van hen doet een uitspraak over de plaats van receptie; evenmin 
doet Schoen (1957) dit in een gelijksoortig onderzoek naar de evenwichtfunctie 
van statoliet-systemen bij verschillende vissen (Tinea vulgaris, Esox lucius, 
Amiurus nebulosus).

Samenvattend mogen we stellen dat slechts in twee gevallen (rog en kikker) 
een mogelijke evenwichtfunctie van de sacculus elektrofysiologisch is vastgesteld. 
Slechts in één geval (kikker, Hasegawa, 1937) blijkt de evenwichtfunctie van de 
sacculus uit gedragsonderzoek (1.3 blz.19 ). Alle andere experimenten laten geen 
ondubbelzinnige uitspraak toe. Alleen Fernandez e.a. (1972) hebben aannemelijk 
gemaakt dat hun onderzoekresultaten bij de aap op de sacculus kunnen slaan. Daar 
staat tegenover dat Igarashi (1965,1970) in een gedragsonderzoek geen evenwicht- 
functie voor de sacculus van hetzelfde proefdier kon aantonen.

De bovenstaande en de in het voorgaande (1.3) geschetste stand van zaken ten 
aanzien van het saccu1usonderzoek - zie tabel 1 - zijn voor ons aanleiding geweest 
het onderzoek naar functie en werking van het saccu1us-systeem voort te zetten.

2 Het onderzoek

2.1 Vraagstel 1ing

Gezien de voorgaande inleiding ligt de algemene vraagstelling voor de hand: 
heeft de sacculus een evenwichtfunctie, zo ja, zijn dan de eigenschappen van de 
sacculus vergelijkbaar met die van andere statoliet-evenwichtorganen, in het 
bijzonder met die van de utriculus ? Het eerste deel van de vraag geeft aanlei
ding tot een gedragsfysiologisch onderzoek, voor de beantwoording van het tweede
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Tabel 1 Overzicht literatuur sacculus-onderzoek.
Nadere bijzonderheden zie tekst I 1.3 en 1.4 .
s: statisch, d: dynamisch, o: oogbeweging, v: vibratie

Evenwichtfunctie sacculus blijkt (is 
mogelijk) al of niet (+/-) uit 
experimenten:

gedrag
elektrofysiologisch

ne
sa

rvus
ecu .. n. VII I centraal

proefdier jaartal auteur s d o s d V s d V s d V

haai 1909 Parker - -
1919 Maxwell - -

rog 1949 Lowenstein + + +

zeegrondel 1929 Werner - -
snoek 1957 Schoen +
platvis 1900 Lyon - -

1959,64 Schöne + +

axolotl 1899 Laudenbach - -
kikker - -

1924 Maxwell - -
1925 McNally - -
1928 Huddleston - -
1934 Ashcroft - - +
1936 Ross - - +
1937 Hasegawa - +
1949 Ledoux - - +
1960 Glekin +
1968,72 Gualtierotti + +
1973 Gallé + + +

ratelslang 1932 Tait -
duif 1927,35 Benjamins +
konijn 1927 Versteegh - - +

1950 Jongkees - + +
1960 Owada - - +

cavia 1968 Giesen +
muis 1956 Grüneberg + +
kat 1943 Adrian + + +

1961 Cramer + +
1962 Rupert + +
1965 Hiebert + +
1970 Fluur 7
1970 Peterson + +
1971 Vidal + +
1972 Loe +

aap 1965,70 Igarashi - -
1972 Fernandez 7 +

mens 1962 Miller 7
1965 Meyer z.G. ■? 7
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deel zijn elektrofysiologische methoden geëigend. Wij willen ons hierbij beper
ken tot metingen aan primaire afferenten.

2.2 Keuze proefdier

Om een aantal historische, praktische en theoretische overwegingen hebben 
wij de inheemse groene kikker (Rana esculenta) als proefdier gekozen. Historisch 
gezien is de kikker een veel gebruikt proefdier bij het saccu1usonderzoek; intri
gerend daarbij is dat zowel gedragsfysiologisch als elektrofysiologisch veel 
negatieve resultaten zijn geboekt.

De kikker heeft als proefdier het voordeel dat, als de longventilatie uit
valt na verdoving, de huidademhaling kan voldoen aan de zuurstofbehoefte. Indien 
de huid vochtig wordt gehouden, blijft gedurende lange tijd de fysiologische con
ditie goed. De toegankelijkheid van het labyrint en de nervus VIII voor operatie 
en preparatie is goed, vooral bij jongere exemplaren waarbij nog veel kraakbeen 
aanwezig is. Dit laatste hebben we nagegaan bij een aantal amfibieën en reptie
len. De 1 uipaardkikker (Rana pipiens) is wat groter dan - overigens echter geheel 
vergelijkbaar met - het gekozen proefdier. De brulkikker (Rana catesbeiana) - 
flink van formaat - heeft veel en hard been in het labyrintkapsel. De klauwpad 
(Xenopus laevis) is gemakkelijk te prepareren; de innervatie van de sacculus is 
echter complex; bovendien verblijft de klauwpad zijn gehele leven in het water en 
is dit dier in meer dan één opzicht een bijzondere amfibieënsoort. De boomkikkers 
Hyla cinerea en Hyla arborea zijn zeer goed te prepareren, ze zijn echter te 
klein (2 ä 3 cm) .

Overwegende dat padden wellicht te dresseren zijn, hebben we enkele soorten 
nader bekeken. De roodbuikpad (Bombina bombina) is bruikbaar, echter klein. De 
gewone pad (Bufo bufo) heeft veel hard been in het monddak en labyrintkapse1 , 
evenals de reuzenpad (Bufo marinus) waarvan enkele jonge exemplaren (labyrintkap
sel nog kraakbenig) voor gedragsproeven zijn gebruikt. Daarnaast hebben we nog 
enkele diersoorten op hun geschiktheid als proefdier bekeken. De roodwangschi1d- 
pad (Pseudemys scripta elegans), de pauwoogschi1dpad (Pseudemys ornata calliros- 
tris) en de moorse moerasschildpad (Clemmys caspica leprosa) zijn goed te prepa
reren. In de smalle kop liggen de labyrinten echter dicht tegen de hersenen aan 
zodat de nervus VIII zeer kort is. Hetzelfde bezwaar geldt voor de groene muur- 
hagedis (lacerta mural is) en de muurgecko (ïarentola mauritanica).

De door ons gebruikte Rana esculenta leent zich uitstekend voor zowel gedrags- 
als elektrofysiologisch onderzoek, hetgeen vanuit experimentele en theoretische 
overwegingen ideaal is. Voor dressuurproeven is deze kikker minder geschikt.
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Voorts bevat de macula sacculi van de kikker slechts het type II haarcellen 
(Flock, 1965; Wersäll, 1974), zodat mogelijke complicaties door afwijkende eigen
schappen van type I haarcellen geen rol kunnen spelen. Van belang is nog de over
weging (zie fylogenetische aspecten) dat de kikker de laagst ontwikkelde tetra- 
pode vertebraat is met een 'land-oor', hetgeen de vraag naar de functie van de 
sacculus extra reliëf geeft.

2.3 Gedragsonderzoek

2.3.1 Methode

Volgens de 'dubbel blind' methode hebben we een testgroep kikkers samenge
steld. Bij een eerste paar kikkers werden alleen de labyrinten ventraal geopend 
en weer gesloten (met gelfoam en beensplinters). Bij een tweede paar kikkers wérd 
de nervus saccularis unilateraal doorgesneden, bij een derde paar werd deze in
greep bilateraal verricht. Het vierde paar bestond uit twee onbehandelde kikkers. 
Na drie dagen rust hebben we deze dieren getest op spontane houding en op com
pensatoire bewegingen tijdens kantelen en rotatie in het horizontale vlak. Eén 
exemplaar helde in rust met kop en lichaam naar rechts zoals verwacht kan worden 
als het rechter labyrint c.q. de rechter utriculus niet meer functioneert 
(McNally en Tait, 1925,1934). Dit proefdier bleek één van de unilateraal geope
reerde kikkers te zijn. De overige zeven werden gemerkt door van een of twee 
poten een teentopje af te knippen. Gedurende enkele weken werden de proefdieren 
geregeld getest en geobserveerd in willekeurige volgorde en op verschillende 
tijdstippen van de dag.

Een testgroep padden (Bufo marinus) moest om prepareertechnisehe redenen be
perkt blijven tot drie exemplaren: een normale pad, een met unilateraal en een 
met bilateraal doorgesneden nervus saccularis.

2.3.2 Experimenten en resultaten

Bij een eerste observatie van alle kikkers en padden hebben we geen verschil
lend gedrag van een individu in de groep kunnen constateren. Alle kikkers en pad
den vertoonden dezelfde reacties op draaien in het horizontale vlak, op kantelen 
naar links en rechts alsook op kantelen naar voren en naar achter. Geen van de 
kikkers onderscheidde zich in het zwemgedrag.

Alle proefdieren sprongen normaal rechtuit, zonder afwijkingen naar links 
of rechts. Een kikker of pad die niet spontaan wilde springen werd hiertoe aan

25



gezet. Hierbij bleek dat de pad met één sacculus (afgekort: Ps) soms niet en die zonder 
zonder sacculi (Pss) meestal niet tot springen te bewegen was. Beide exemplaren 
reageerden dan door weg te kruipen. Normale kikkers (Kn) kunnen zonder bezwaar 
een sprong maken vanaf een hoogte van 40 cm; ze komen op hun poten terecht en 
springen meestal meteen verder. Exemplaren zonder sacculi (Kss) sprongen eveneens, 
kwamen ook op hun poten terecht, doch doken veelal even door met de neus tegen de 
grond en bleven daarna veelal zitten.

Normale proefdieren (Kn en Pn) blijven niet lang zitten op de plaats waar 
ze worden neergezet. Ze nemen een andere houding aan, draaien zich om of springen 
weg. Kss en Pss bewogen zich veelal niet spontaan, ze zaten ineengedoken en Kss 
hield de kop iets hoger dan de normale kikkers, die de kop ongeveer horizontaal 
houden.

Op een parallelschommel (frekwentie 0,3 Hz, amplitude 0,5 m) vertonen de 
proefdieren geen opvallend gedrag. Indien ze blijven zitten, kantelen ze mee 
(links, rechts en voor, achter) in de richting van de schommelbeweging. De indruk 
bestaat dat ze zich oriënteren in de bewegingsrichting, of, als ze niet blijven 
zitten, dat ze in deze richting wegspringen. Alleen Pss bleef enige malen zonder 
reactie zitten met de buik tegen het plateau van de schommel gedrukt. Kikkers en 
padden kunnen reageren op dorso-ventrale bewegingen - aangeboden door het proef
dier in een bakje, opgehangen aan een veer, op en neer te bewegen - door poten 
en (afhankelijk van de stiumu1ussterkte) tenen te spreiden (c.f. Hasegawa, 1937).
Tijdens de verticale schommelbeweging (frekwentie 0,7 a 1 Hz, amplitude 0,6 m) 
was deze strekreflex bij padden in het algemeen goed te zien, bij kikkers daar
entegen nauwelijks, tenzij het proefdier tot bewegen werd gedwongen. Indien een 
kikker in één richting wordt rondgedraaid (horizontaal) beweegt het dier eerst 
de kop in tegengestelde richting, waarna met pootbewegingen het lichaam volgt.
Als nu tijdens verticaal schommelen een kikker langzaam horizontaal wordt ge
draaid, dan vertoont het proefdier vaak de strekreflex zodra de poten worden ge
bruikt om het lichaam in de oorspronkelijke positie te handhaven. Samengevat 
luiden de resultaten voor de normale pad (Pn) , de pad met één (Ps) en zonder 
(Pss) sacculus (verkregen in 10 meetseries van elk 3 waarnemingen per proefdier) :
Pn zonder draaien 80%, met draaien 100% poot-strekreacties;
Ps " " 40%, " " 70% "
Pss " ' " 0%, " " 0% "

Alle kikkers, Kn, Ks en Ko (alleen geopereerd, beide sacculi in functie), 
behalve Kss, reageerden in 30 ä 50% van de gevallen, bij gelijktijdige horizontale 
draaiing, op de verticale schommel. De observatie van de kikkers werd bemoeilijkt 
doordat deze proefdieren meestal wild begonnen te springen zodra de verticale
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schommelbeweging startte. Zowel Pss als Kss trachtten bij horizontaal draaien hun 
uitgangspositie te handhaven. Indien de proefdieren rustig bleven tijdens het ver
ticale schommelen, zaten ze ineengedoken met de buik tegen de bodem van de schom
mel gedrukt; Pss bleef echter in dezelfde houding als voor het bewegen.

Als we een normale kikker of pad op de rug leggen, keren de proefdieren zich 
ogenblikkelijk weer om. Herhalen we dit een aantal malen dan komt er een moment 
waarop het proefdier gedurende enkele seconden tot meer dan een minuut blijft lig
gen. Deze omkeerreflex blijkt bij Pss en Kss na een geringer aantal malen op ,de rug 
leggen achterwege te blijven dan bij de overige testgroepdieren. De resultaten van 
deze test zijn weergegeven in de histogrammen van fig. 2.

KIKKER

( 20 )

Ko ( 20 + 25 )
[7.8 i 4]

Kn (16+16

[l2,3 i 4,6]

Fig.2 Omkeerreflex-histogrammen
normaa1,
alleen geopereerd, 
nervus s ac cularis, 
unilateraal en 
bilateraal door
gesneden

aantal malen omdraaien proefdier nodig om 
omkeerreflex te onderdrukken. 

nx : aantal per klasse X
(...): aantal metingen aan 1 of 2 proefdieren 
[...]: gemiddelde waarde van X met stand.deviatie
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2.3.3 Discussie en conclusie

Tijdens het spontane gedrag van padden en kikkers komt het ontbreken van de 
saccu1usfunctie nauwelijks tot uiting. De ineengedoken rusthouding van Kss en Pss 
en het niet horizontaal houden van de kop bij Kss wijzen op een statische evenwicht 
functie van de sacculus. Beide proefdieren lijken in het algemeen minder geneigd 
tot spontane activiteit. Als Pss gedwongen wordt zich te verplaatsen gebeurt dit 
bij voorkeur kruipend, niet met een sprong. Dat Kss na een spontane sprong van 
een hoogte op het moment van neerkomen met de neus de grond raakt,zou op een dy
namische evenwichtfunctie van de sacculus kunnen wijzen.

Nog duidelijker blijkt dit uit de verticale-schommel-test. Het is waarschijn
lijk dat het ontbreken van één sacculus (Ps) effect heeft, hoewel de mogelijkheid 
bestaat dat dit effect door de operatie zelf wordt veroorzaakt. Bij het ontbreken 
van beide sacculi (Pss) is er geen strekreflex. Dit geldt ook voor de kikker (Kss, 
c.f. Hasegawa 1937) hoewel dat pas blijkt bij gelijktijdig ronddraaien in het 
horizontale vlak. Deze restrictie ontkracht het experiment niet omdat de reacties 
op het ronddraaien alléén (afhankelijk van de booggangen en het visuele systeem) 
bij kikkers met en zonder sacculi gelijk zijn.

Het gebruik van de omkeerreflex als maatstaf voor een saccu1usfunctie geeft 
de meest gedifferentieerde informatie (fig.2). De spreiding in het aantal malen 
omkeren (x) nodig om de reflex te onderdrukken is vrij groot. Uit de histogrammen 
blijken de X-waarden evenals de spreiding daarin af te nemen in de volgorde n, o, 
s en ss. Hoewel de invloed van de operatie zelf (Ko) duidelijk is, is dit effect 
niet voldoende om het verschil tussen respectievelijk Ks en Kss en - naar we mogen 
aannemen - Ps en Pss te verklaren.

Op grond van alle resultaten gezamenlijk concluderen we dat bij zowel Rana 
esculenta als Bufo marinus de sacculus een statische en dynamische evenwichtfunc- 
tie heeft.

2.4 Elektrofysiologisch onderzoek

2.4.1 Methoden

Tijdens het onderzoek is op grond van meetresultaten de preparatie-methode 
gewijzigd. Deze ontwikkeling wordt hierna als zodanig gegeven, vooruitlopend op 
de resultaten.
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2.4.1.1 Prepa ra t i e

Het proefdier (een jong, 4 a 5 cm lang exemplaar van Rana esculenta) wordt 
gei'mmobi 1 iseerd door een intramusculai re injectie met 0,3 ml tubo-curari ne-ch 1 o- 
ride 0,03% in kikkerringer, nadat gebleken was dat de elektrofysiologisch gemeten 
activiteit door verdoving met urethaan, nembutal, MS222 (Sandoz) of doorsnijding 
van het ruggemerg werd beïnvloed (vergelijk ook Gleisner en Henrikson, 1963). 
Indien nodig werd tijdens de experimenten een tweede dosis gegeven.

De sacculus met de nervus saccularis ligt geheel ventraal in het labyrint- 
kapsel vlak boven het monddak. De kikker wordt op zijn rug gelegd en gefixeerd 
met de onderkaak zo ver mogelijk teruggeklapt. Het monddaks 1 ijmvl ies wordt, open
geknipt en samen met de carotis interna, die juist over het kapsel loopt, door 
een paar haakjes opzij gehouden. Het periost boven de medulla en het labyrint 
wordt afgeschoven tegelijk met de aanhechtingen van de spieren naar oogbol en 
schouderblad. Na het verwijderen van been en kraakbeen zijn medulla, wortel van 
de nervus VIM, nervus saccularis en sacculus bereikbaar (fig.3).

Om na te gaan of er verschi 1 len bestonden tussen de metingen met een kikker 
op zijn rug (ventrale benadering) of op zijn buik (dorsale benadering) met de 
kop normaal (horizontaal), dienden we naast de preparatie via het monddak, een 
preparatie uit te voeren vanaf de bovenzijde van de kop. Bij de dorsale benade
ring moest, öf bijna het hele labyrint worden weggeprepareerd, of, via de hersen
holte en langs de medulla, het tussenschot tussen labyrint en hersenen worden 
geopend. Beide mogelijkheden stuiten op grote prepareertechnisehe bezwaren. Wel 
blijkt het mogelijk langs de medulla heen de splitsing van de nervus VIII in 
ramus anterior en ramus posterior, vlak vóór de intrede in het labyrintkapse1, 
te bereiken (fig.3). Binnen het labyrintkapsel voegt zich de nervus saccularis 
bij de bundels van de utriculus en van de voorste verticale en horizontale boog
gangen; gezamenlijk treden zij via het foramen anterior uit in de hersenholte 
als ramus anterior.

Een nader microscopisch onderzoek wees uit dat de vezelbundels van de nervus 
saccularis ter hoogte van de splitsing in de hersenholte tamelijk oppervlakkig 
aan de binnenkant van de vork liggen. Als we een af 1 eidelektrode aanbrengen aan 
de binnenkant van de vork, in de ramus anterior, dan is het vrijwel zeker dat 
vezels van de nervus saccularis worden getroffen.

Om dit te controleren maakten we een preparaat door via het monddak de her
senholte en het 1abyrintkapse1 te openen en de af 1 ei delektrode bij E (fig.3) te 
plaatsen. Tijdens het meten van de rustactiviteit sneden we de nervus saccularis 
dicht bij de macula door; onmiddellijk viel de rustactiviteit uit. Werd echter
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Fig. 3 Rana esculenta, ventraal aanzicht preparatie
nervus VIII, nervus saccularis en sacculus.

r: rechts; 1: links; n: richting neus; M: medulla; R: wortel nervus VIII; 
rp: ramus posterior; ra: ramus anterior; nsp: nervus saccularis posterior; 
nsa: nervus saccularis anterior; Ms: macula sacculi; S: sacculus; Oc: labyrint- 
kapsel; fa: foramen anterior; fp: foramen posterior; Lc: labyrintholte;
Bc: hersenholte; E: plaats elektrode.
1 —► naar papilla basilaris, papilla neglecta en canalis posterior;
2 —► naar lagena;
3 —► naar utriculus, canales anterior en horizontalis.

eerst de ramus posterior in het 1abyrintkapse1 doorgesneden dan bleef de rust- 
activiteit bestaan. Werd vervolgens de voorste.tak van de ramus anterior, waarin 
de zenuwvezels van de utriculus, van de horizontale en van de voorste verticale
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booggang lopen, doorgesneden, dan bleef de rus tactiviteit eveneens behouden. Hier
uit blijkt dat het mogelijk is vanuit de hersenholte exclusief vezels van de nervus 
saccularis af te leiden.

Tenslotte maakten we een preparaat door via het monddak alleen de hersenholte 
te openen, het labyrintkapsel daarentegen gesloten te laten. De resultaten van de 
metingen aan dit preparaat bleken essentieel te verschillen met die aan een pre
paraat met een geopend 1abyrintkapsel. Dezelfde verschillen bleken te bestaan tus
sen preparaten verkregen langs dorsale weg met en zonder het 1abyrintkapsel te 
openen. Het was duidelijk dat het saccu1ussysteem bij een geopend kapsel andere 
eigenschappen heeft dan bij een gesloten 1abyr i ntkapse 1 . We komen hierop nog terug 
in 2.4.3.5 (blz.58 ).

De vier besproken preparatiemethoden zijn hieronder samengevat: 
a - de ventrale benadering via het monddak met geopend 1abyrintkapse1, voortaan 

genoemd: ventraal open preparaat; 
b - idem met gesloten kapsel: ventraal gesloten preparaat;
c - de dorsale benadering via het schedeldak met open kapsel, in het vervolg 

genoemd: dorsaal open preparaat; 
d - idem met gesloten kapsel: dorsaal gesloten preparaat.

De dorsale benadering is buitengewoon moeilijk en mislukt vrijwel altijd bij 
gesloten kapsel. Voor verder onderzoek is als standaard gewerkt met een ventraal 
gesloten preparaat. Ook deze preparatie is verre van eenvoudig, vooral t.a.v. het 
gesloten laten van het kapsel. Enerzijds moet de splitsing van de nervus VIII 
worden vrij geprepareerd door voorzichtig kraakbeen en been van het kapsel weg te 
schrapen, anderzijds mag de overblijvende laag niet te dun worden. Tegen het eind 
van de preparatie is het risico een gat te maken door het weghalen van kraakbeen 
vrij groot. In totaal zijn voor het elektrofysiologisch onderzoek 108 kikkers ge
prepareerd. 80 exemplaren waren bedoeld voor serie-metingen aan één unit; hiervan 
slaagden 37 preparaties met betrekking tot het gesloten blijven van het labyrint- 
kapsel. Achteraf bleken slechts 23 preparaten een intact labyrint te hebben gehad 
(kans van slagen nog geen 30%).

Voor het labyrint c.q. de sacculus is een goede b1oedvoorziening essentieel. 
Gemeten aan de rus tactiviteit gaat een preparaat na verstoring van de bloedvoor- 
ziening in korte tijd sterk achteruit. De hartslag is eenvoudig visueel te meten 
aan de pulsaties van de carotis interna. Daalt de hartslag onder de 20 per minuut 
of wordt deze sterk onregelmatig, waarbij ook de doorstroming in de haarvaten 
stagneert, dan is het preparaat niet geschikt voor verder onderzoek. Ook de bloed- 
voorziening van de hersenen tesamen met het intact blijven van de verbinding van 
de nervus saccularis met het centrale zenuwstelsel is belangrijk vanwege mogelijke
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efferente invloeden. Een preparaat dat, de experimentele omstandigheden in aan
merking genomen, zoveel mogelijk in een normale fysiologische conditie verkeert 
(o.a. gesloten labyrintkapse1, intacte bloedvoorziening en verbinding met het 
centrale zenuwstelsel) noemen we een 'intact preparaat' met een 'intact labyrint'
Een preparaat kan gedurende 4 ä 8 uur functioneren, eventueel onderbroken door een 
rustperiode bij 4° C in een koelkast. Dit is gemeten aan twee preparaten in rust 
waarvan na respectievelijk 4 en 8 uur de rustactiviteit van een single unit sterk 
terug 1iep.

Voordat een elektrode kan worden ingebracht, moet nog met twee horlogemakers- 
pincetten het vrij taaie epineuron van de ramus anterior ter plaatse van de vork 
worden gespleten omdat anders de elektrodepunt daarop ombuigt.

2.4.1.2 Elektrofysiologische techniek

Als elektrode gebruikten we een wolfram micro-e1ektrode, vervaardigd volgens 
het procédé van Hubel (1956) uit wolframdraad met een diameter van 0,1 of 0,05 mm.
De elektrode wordt na het elektrolytisch aanpunten over 1 cm gei'soleerd met nagel
lak. De niet gei'soleerde helft van de elektrode wordt dubbelgevouwen in een injec
tienaald geschoven. Deze injectienaald past op de kop van een elektrodenhouder die 
op een micro-manipulator is gemonteerd.

De elektroden waren aangesloten op een differentiële versterker (PAR 113; 
i ngangs impedant i e: 100 Mfl, 15 pF; f i 1 terstanden: 1 ow cut-off 100 Hz, high cut-off 
10 KHz). Als regel verkregen we extra-cel1u1aire afleidingen uit één of enkele 
vezels van actiepotential en ter grootte van 100 ä 500 UV bij een ruisniveau van 
50 vV.

2.4.1.3 Stimulatie

Voor het stimuleren van het preparaat gebruikten we een vibrator (incidenteel), 
een kanteltafel (positie en beweging) en een para Ile1schomme1 (beweging). De 
vibrator is een kleine luidspreker met een op de conus gelijmd glasstaafje dat 
rechtstreeks tegen de schedel van het proefdier wordt geplaatst. De kanteltafel 
heeft een blad dat met de hand om een horizontale as kan worden bewogen en in 
elke gewenste stand gefixeerd. Een potentiometer varieert een DC-niveau overeen
komstig de hoekverplaatsing. Voor de bewegingsexperimenten gingen we over op een 
para 11 el schommel met een instelbare s1inger1 eng te en mogelijkheden tot registra
tie van de deviatie (door middel van een met de beweging variërende capaciteit) 
en van het nul-doorgangspunt (met een foto-e1ektrisehe cel). Nadere details zijn
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te v i nden in fig. ^.
De minimale schomme1frekwentie (f) is 0,3 Hz, de maximale 0,5 Hz; de maxima-

le amplitude is 1 m. Bij een frekwentie van 0,3 Hz en een aanvangsamplitude van
0,25 m is de uitdemping 0,3% per periode, de maximale snelheid 0,5 m/sec en de

2maximale versnelling 0,9 m/sec . Met behulp van het kantelbare blad en het draai
bare middenstuk daarin is het mogelijk het proefdier een gewenste stand te geven 
alvorens de schommel in beweging te brengen. Alle benodigde apparatuur is door 
middel van bouten stevig op het blad bevestigd.

geleidingsrot

opwindas

motor

stalen ophangband 
bruikbare lengte 
tussen 1 en 2 m

totale 
hoogte 
3 m

kantelbaar 
/\ blad

nul-doorgang 
meter_______frame

draa ideviatle

rn idden-
blokkeer- 
Jnrlchtj ng

t ri11ing- 
dem pe r_ _

Fig. 4 De parallelschommel
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2.4.1.4. Verwerking meetgegevens

Tijdens alle experimenten registreerden we met een professionele AC/DC 
recorder (Ampex PR 500) de actiepotentialen afkomstig van de nervus saccularis; 
tijdens pa ra 1 lelschommeImetingen eveneens het deviati^signaa1 en de nu 1-doorgangs- 
puls; tijdens kantel tafel proeven het signaal van de hoekverp1aatsing en tijdens 
vibratieproeven het inputsignaal naar de luidspreker.

Bij de verwerking van de meetgegevens triggert een actiepotentiaa1 via een 
window discriminator een eenheidspuls van 2 V en 2 msec (spike-puls). Ter bepa
ling van de positie-activiteit telt een teller de spike-pulsen gedurende één 
minuut; deze worden uitgedrukt in spikes per seconde. Bij eenmalige verschijnse
len -. kante 1 tafelbeweging, start pa ra 11 elschomme1 - zet een rate-meter (tijd
constante 0,02 sec) de spike-pulsen om in een analoog signaal (spike-dichtheids- 
curve) om het frekwentieverloop te kunnen bestuderen (c.q. te fotograferen) op 
een storage-osci1loscoop. De resultaten van de vibratiemetingen worden recht
streeks op een storage-osci11oscoop bestudeerd (c.q. gefotografeerd), of via een 
mini-computer gesommeerd (zie beneden).

De procedure voor para 11e1schommelmetingen is als volgt. Een hardware mini
computer (CAT 1 000), gestuurd door de nu 1-doorgangspu1s, telt gedurende 25 perio
des de reeksen spike-pulsen per periode op. De twee eerste periodes worden over
geslagen om geconstateerde transiëntverschijnselen in de respons bij de aanvang 
van de schommelbeweging niet in de sommatie te betrekken. De output van het CAT- 
geheugen wordt al of niet via een rate-meter met een X-Y-schrïjver analoog uit
geschreven (tijdconstante rate-meter + X-Y-schrijver: 0,06 sec). Later in het 
onderzoek is voor de verwerking een PDP-12 computer ingeschakeld.

De gehele procedure is geijkt met behulp van reeksen eenheidspu1 sen. Per 
reeks varieert de frekwentie van de pulsen sinusvormig. De variatie heeft dezelfde 
frekwentie als de schommelbeweging; de pu1senfrekwentie is gekozen in de orde van 
grootte van de optredende actiepotentiaa1dichtheden. Met een teller kan of de 
periodeduur van de para 1le1 schommel of het aantal spikes per periode respectie
velijk per 25 periodes worden bepaald.

Voor berekeningen kiezen we het maximum van de curve die het verloop van de 
actiepotentiaaldichtheid in de tijd weergeeft (vergelijk V 2 en V 3.3 resp. blz. 
117en 138).Omdat de vorm van deze responscurve een vrij grote variatie vertoont 
bepalen we de hoogte en het tijdstip van de maximale respons door de oppervlakte 
onderde responscurve in twee gelijke delen te verdelen.
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2.4.2 Experimenten en resultaten

In totaal hebben we van de 37 geslaagde kikker-preparaten 230 single units 
afgeleid. Als met de elektrode een actieve unit was gevonden, werd gedurende 5 
minuten de rustactiviteit gemeten. Indien na 5 minuten de unit nog actief was, 
werden de metingen voortgezet; 184 units bleken minder dan 5 minuten te functio
neren. Aan de overige 46 units {20%) hebben we 530 metingen verricht. Een meting 
duurde gemiddeld 6 minuten. Voor ser ie-metingen zi jn 8 a 12 metingen aan één . 
single unit nodig, zodat voor een bruikbare serie een unit ruim een uur actief 
moet zijn. Als een unit meer dan 5 minuten functioneerde was de kans op een meet
tijd van maximaal 1 uur: 53%; maximaal 2 uur: 28%; 3 uur: 13%; 4 uur: 41 en van 
5 uur: minder dan 2%. De kans op een bruikbare serie is dus 10 ä 61, op een lange 
serie minder dan 1%. Tot de minimum programma's voor één unit behoorden o.a. 
para 11 el schommel metingen in 2 onderling loodrechte standen van het proefdier, of 
voor 2 verschillende amplitudes of 2 verschillende frekwenties. Na elke meting 
volgde een rustpauze en controle van de rustactiviteit.

Bij een geslaagde afleiding meten we aan een preparaat in uitgangspositie op 
de kanteltafel (tafel horizontaal, proefdier op de rug) de activiteit van een 
single unit in de vorm van actiepotential en met onregelmatig variërende interval
lijden (fig. 5) .

4
M*»*0

Fig. 5
Rana esculenta, actiepo- 
tialen van een single 
unit van de sacculus; 
rustactiviteit gedurende 
5 seconden.

Bij een intact labyrint (gesloten kapsel) is de laagst gemeten waarde, gemiddeld 
over 1 minuut, 0,5 spike/sec, de hoogste waarde 12 spikes/sec. Voor een niet-intact 
labyrint (open kapsel) zijn de waarden respectievelijk 5 en 25 spikes/sec. Voor 
een geïsoleerd labyrint zijn de waarden zeer laag; meestal wordt er geen activi
teit gemeten. Ter illustratie staan in tabel 2 een aantal meetwaarden van één 
unit van een intact labyrint. Soms - veelal bij een open preparaat - is in de 
gemeten activiteit een ritme merkbaar dat synchroon blijkt te lopen met de hart
slag van het proefdier.

Voor 5 single units en 1 dubbel unit van een ventraal gesloten preparaat is 
de activiteit gemeten in de uitgangspositie (kikker horizontaal in rugligging)
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meettijd
sec

aantal
spikes

sp/sec

60 345 5,8
30 177 5,9
60 343 5,7
90 522 COLD

60 343 5,7

Tabel 2
Rustactiviteit van een 
single unit; gemiddelden 
bij/verschillende meet
tijden in successie.

en na kantelen over een hoek van 30° over caudaal. Na een pauze van 5 minuten 
werd het aantal spikes over één minuut gemiddeld (tabel 3).

unit
spikes/sec %

veran-
deringuitgangs

positie
30°

gekanteld
a 5,6 6,5 + 12
b 0,6 1,1 + 83
c 2,8 4,2 + 50
d 5,3 3,2 - 22
e 6,5 5,7 - 12
f 24,4 11,5 - 58

Tabel 3
Gemiddelde positie-activiteit 
van single units (behalve f) 
van ventraal gesloten prepara
ten in uitgangspositie en na 
30° kantelen over caudaal.

Tijdens de metingen blijken alle preparaten meer of minder gevoelig te zijn 
voor trillingen uit de omgeving. Een reactie op zacht tikken tegen de meetopstel
ling b1 ijkt oewoonlijk te duiden op een goed functionerende unit. Enkele metingen 
zijn uitgevoerd met een vibrator die rechtstreeks de kop van het proefdier aan
drijft (amplitude bij 5 Hz 2 mm, bij 100 Hz circa 200 ym). Tot ongeveer 100 Hz 
treedt er synchronisatie op van het spike-patroon met de stimulusfrekwentie: er 
ontstaat per periode minstens 1 act i epotent i aa 1 (zie fig. 6). Boven 100 Hz is er 
nog wel een respons tot ongeveer 500 Hz, echter in steeds minder periodes van de 
st i mul us ontstaat een act i epotentiaa 1. Boven 600 Hz wordt geen respons meer ver
kregen, alleen bij het in- en uitschakelen van de vibrator ontstaat een burst 
actiepotentialen zonder relatie met de frekwentie van de stimulator (transiënt- 
verschijnsel). Als het directe contact van de vibrator met de kikkerkop verbro
ken is, ontstaat er bij geen enkele frekwentie een respons. Hieruit blijkt dat 
het geluid dat de luidspreker produceerde, de sacculus niet heeft gestimuleerd. 
Brengen we bij deze meetopstelling de elektrode aan in de ramus posterior, waar 
de vezels van de papi1laeacoust icae lopen, dan blijkt het door de luidspreker 
geproduceerde geluid wel het hoorsysteem van het proefdier te stimuleren.
Bij het kantelen vanuit de uitgangspositie naar 30° over caudaal is het opmer
kelijk dat tijdens de beweging de units d, e en f (dezelfde units vermeld in
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Fig. 6

Rana esculenta, kop aange
dreven door een vibrator. 
Respons van een single unit 
van de sacculus.
Bovenste signaal: input

vibrator.
Onderste signaal: gedurende 
10 seconden gesommeerde 
actiepotentialen.

tabel 3) een veel grotere respons geven dan wordt gemeten in een van beide posi
ties. Bij de units a, b en c daarentegen verdwijnt de respons-activiteit tijdens 
de kantel beweging bijna geheel. Bewegen we de kanteltafel in een matig tempo 
(een maal per 2 seconden over 60°) met de hand op en neer, zodat de kikker 
draaiend om de transversale as beurtelings over de neus en over de achterkant 
kantelt, dan geeft elke unit slechts in één kan te 1richting een respons groter dan 
bij een pos i tie-respons kan optreden; in de andere richting treedt er geen res
pons op. De kan telsne1 heid heeft een sterke invloed op de respons. Bij grotere 
kantel snelheden kunnen er start- en stopverschijnselen optreden in de vorm van 
e<tra toppen in de respons, waarbij in de ongevoelige richting een top verschijnt 
aan het begin, in de gevoelige richting een top aan het eind van de kanteling.
Ook bij elke onregelmatigheid in de kan tel beweging kunnen extra responspleken 
optreden. Voor verdere dynamische metingen hebben we de beschreven (2.4.1.3) 
paral lelschommel gebruikt.

Een single unit van een ventraal gesloten preparaat in rugligging, lengte
as in de richting van de schommelbeweging, geeft op de para 1le1schomme1 een
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respons als afgebeeld in fig. 7. Afgezien van het aantal spikes is deze weergave 
representatief voor alle soortgelijke metingen. De activiteit bij rust in de uit
gangspositie is 3 spikes/sec met een minimum interval van 50 msec en een maximum 
interval van 625 msec. Tijdens de schommelbeweging (f = 0,36 Hz en A = 0,20 m) 
veranderen deze waarden tot 25 en 87 msec respectievel'ijk voor het minimum en 
maximum interval. De unit-respons blijkt altijd gedurende dezelfde halve periode 
tussen dal en top op te treden, terwijl gedurende de andere halve periode (nega
tieve stimu 1usfase) de actiepotentialen als regel ontbreken. Sommige units rea
geren dus actief als de kikker naar voren, andere units als de kikker naar ach
teren wordt bewogen. Elke unit blijkt eveneens een respons te geven als het 
proefdier op de para 1le1 schommel een kwart slag in het horizontale vlak is ge
draaid en dus zijdelings beweegt. Indien b.v. een unit van de rechter sacculus 
gevoelig is voor een beweging in de richting van de neus van de kikker dan

se c

Fig. 7
Rana esculenta, single 
unit sacculus (zelfde 
unit als in fig. 5 ). 
Respons op parallel- 
schommel (f = 0,36 Hz, 
A = 0,20 m) .
Bovenste signaal:

schommelbeweging.
Onderste signaal:

actiepotentialen.
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reageert dezelfde unit eveneens op een beweging naar de rechterzijde of naar de 
linkerzijde van het proefdier. Alle units bleken bij metingen in twee richtingen 
loodrecht op elkaar een respons te geven op de para 11e1schommelbeweging. Elke 
mogelijke combinatie is waargenomen: rostraa1/lateraal, rostraa1/mediaa1, caudaal/ 
lateraal en caudaa1/med1aa1.

Fig. 8 toont een registratie (verwerkt volgens 2.4.1.4) van een ventraal 
open preparaat. De respons beslaat ongeveer een halve periode, in de rest van de 
periode is er duidelijk geen activiteit. De maximale respons (top) valt vóór de 
nul-doorgang (van de schommeldevlat ie). Fig. 9 geeft bijzonderheden over een dor
saal open preparaat voor twee verschillende schommelfrekwenties bij gelijke am
plitude; de respons bij f = 0,39 Hz is groter dan bij f = 0,35 Hz; voor beide 
metingen ligt de top van de respons vóór de nul-doorgang. Vergelijken wij hiermee 
metingen aan een dorsaal gesloten preparaat (fig.10) dan is het meest kenmerkende 
verschil de ligging van de top in de respons na de nul-doorgang. Het verschil in 
amplitude (bij gelijke frekwentie) komt goed tot uitdrukking in de respons. Ten
slotte geeft fig. 11 een aantal metingen aan een ventraal gesloten preparaat weer 
bij twee verschillende amplitudes en drie frekwenties. In alle zes registraties

O-doorgang

Fig. 8 Ventraal open preparaat op parallelschommel (f = 0,4 Hz, A = 0,20 m) . 
Sommatie respons van een single unit over 25 periodes, 
a: output CAT;
b: output CAT via rate—meter (geijkte spike—dichtheidscurve).
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periode

100-

tijd

100-

f = 0,35 Hz 

A = 0,20 m

f = 0,39 Hz 

A = 0,20 m

Fig. 9
Dorsaal open preparaat 
Sommatie respons van 
een single unit over 25 
periodes bij twee ver
schillende frekwenties 
en gelijke amplitude.

blijkt de maximale respons na het nul-doorgangspunt te vallen. Uit de registratie 
bleek achteraf dat tijdens de metingen een externe storing was opgetreden in de 
vorm van trillingen. Vóór de eerste meting was de rustactiviteit 1,3 spikes/sec, 
voorde tweede meting 2 spikes/sec en voor de vijfde meting was die opgelopen tot 
17 spikes/sec. Een aantal gegevens over alle bovengenoemde metingen zijn verenigd 
in tabel 4.

Naarmate de amplitude van de schommel afneemt, neemt ook de respons af; de 
activiteit in de negatieve fase neemt echter toe. Bij f = 0,3 Hz en A = 0,005 a 
0,01 m is een unit actief gedurende de gehele periode; in een van beide halve 
periodes is dan de 1 drempel'-respons nog juist herkenbaar als een groepje spikes 
met een iets hogere gemiddelde dichtheid.

Om na te gaan of trillingen uit de omgeving van invloed zijn bij parallel- 
schommelexperimenten, hebben we de volgende proeven uitgevoerd. We gaan uit van
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deviatie

100-

f = 0,35 Hz 

A - 0,14 m

f = 0,35 Hz 

A = 0,28 m

Fig. 10
Dorsaal gesloten 
preparaat.
Sommatie respons van 
een single unit over 
25 periodes bij twee 
verschillende ampli
tudes en gelijke 
frekwentie.

een ventraal gesloten preparaat op de para 11e1schomme1. Na doorsnijden van de 
nervus VIM neemt de activiteit sterk af, het preparaat blijft echter gedurende 
een half uur nog goed reageren op stimuli. Via de vibrator wordt de kop van de 
kikker gestimuleerd met een trilling van 25 Hz. We kiezen de amplitude zodanig 
dat in elke periode één spike ontstaat. Brengen we nu de schommel in beweging dan 
verdwijnt in één halve schomme1 periode de vibratierespons, in de andere halve 
periode blijft deze bestaan. Na verlagen van de amplitude van de vibratie tot 
juist onder de drempelwaarde - in rust treden er dan geen spikes meer op - keert 
tijdens het bewegen van de schommel de vibratierespons in één halve schommel- 
periode weer terug. Wordt nu de vibratie gestopt dan blijkt de respons op de 
schommelbeweging alléén kleiner te zijn (fig. 12). Deze bevindingen gelden ook 
voor normale (intacte) preparaten.

Verandering van de respons bij langdurige stimulatie in die mate dat we aan 
'adaptatie' kunnen denken, is niet gevonden. In een serie van 100 periodes op de 
schommel is het aantal spikes per periode, gemiddeld over de eerste tien periodes,
1*6 (schommelampl i tude 0,25 m) ; over de laatste tien periodes, 38 (amplitude 0,20 m) . 
Het is waarschijnlijker dat de responsafname samenhangt met de amp 1itude-afname van 
de para 11 elschomme1.
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O-doorgang

Vs periode

Fig. 11 Ventraal gesloten preparaat
Sommatie respons van een single unit over 25 periodes bij twee 
verschillende amplitudes en drie verschillende frekwenties.
A = 0,15 m bij 1, 2 en 3 met resp. f = 0,35, 0,40 en 0,46 Hz; 
A = 0,10 m bij 6, 5 en 4 met resp. f = 0,35, 0,40 en 0,46 Hz. 
- - - - - is stoorniveau in spikes per seconde.

preparaat frekwentie
Hz

deviatie
A m

aantal 
spikes per 
periode

maximale
respons 
sp/sec

max.respons 
vóór (-) 

of na (+) 
nul-doorgang

open 0,04 0,20 94 80 -36°
ventraal
open 0,35 0,20 62 107 -27°

dorsaal
idem 0,39 0,20 61 135 -20°

gesloten 0,35 0,14 34 83 +60°
dorsaal
idem 0,35 0,28 65 128 +69°

gesloten 0,35 0,15 9 14* +51°
ventraal
idem 0,40 0,15 16 22 +53°
idem 0,46 0,15 31 40 +58°
idem 0,46 0,10 48 31 +61°
idem 0,40 0,10 44 19 +55°
idem 0,35 0,10 40 11 +55°

Tabel 4 Enige paralleIschommel-meetresultaten

hl

na correctie voor storing



SP/sec

O

Fig. 12
Rana esculenta, geïsoleerd labyrint, 
single unit van de sacculus: geen 
rustactiviteit.
Sommatie van de respons op de paral- 
lelschommel over 25 periodes 
(f = 0,36 Hz en A = 0,25 m) .
I : respons op parallelschommel;
II: respons op parallelschommel en 
onderdrempelige vibratie (25 Hz) .
Gemiddelde activiteit bij onderdrem
pelige vibratie (zonder schommel) 
is 0,6 spikes per sec.
N : gemiddeld aantal spikes per 

periode.

2.4.3 Discussie

Enkele auteurs vermelden bij de resultaten van hun elektrofysiologische 
metingen gegevens over aantallen gebruikte proefdieren en geslaagde afleidingen; 
bovendien soms een indicatie over de levensduur van een actieve single unit.
Loe e.a. (1973) noemen 30 5 45 minuten als maximum; van de 283 single units waren 
er 95 langer dan 75 seconden actief. Fernandez e.a. (1972) geven aan dat van de 58 
bruikbare single units er 26 meer dan 15 minuten functioneerden. Vidal e.a. (1971) 
konden aan 38 van de 49 bruikbare units langer dan 20 minuten meten. Het is waar
schijnlijk dat 45 minuten functioneren van een single unit wel ongeveer het maxi
mum is dat slechts door een gering percentage van de bruikbare units wordt ge
haald. Een meettijd van ongeveer een uur, die wij nodig hadden voor bruikbare 
seriemetingen, blijkt een vrij zware eis te zijn met betrekking tot de levens
duur van een single unit onder de gegeven omstandigheden. Gualtierotti e.a. (1972) 
zijn er echter in geslaagd met behulp van speciale technieken gedurende 155 uren 
continu éénzelfde single unit af te leiden (zie hierna, 2.4.3.1 blz.45 )

Single units van de sacculus van Rana esculenta hebben een onregelmatige 
acti vi tei t.Het gemiddelde aantal actiepotentia 1 en per seconde hangt af van de 
positie van het proefdier. Op relatief hoogfrekwente (c.q. dynamische) stimuli 
reageren units tot ongeveer 500 Hz. Op een dynamische stimulus veroorzaakt door
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kantelen (o.a. verandering van de schuifkracht evenwijdig aan de macula) en door 
paral lel schommel beweging (rechtlijnig) reageren de units met een veel hogere 
actiepotentiaa1dichtheid dan op statische stimuli. Zowel statisch als dynamisch 
is er een richtinggevoeligheid aangetoond. Op grond van bovengenoemde eigenschap
pen (behalve vibratiegevoeligheid) kan de sacculus van Rana esculenta in staat 
worden geacht als evenwichtorgaan te functioneren.

Een aantal van deze eigenschappen zijn door Lowenstein en Roberts (1949) 
beschreven voor de sacculus en de utriculus van de rog. Ook in de literatuur, die 
de resultaten beschrijft van afleidingen uit primaire afferenten van de nervus 
vestibularis en uit centrale vestibulaire kerngebieden, zijn veel overeenkomstige 
gegevens te vinden (inleiding 1.4). Over het algemeen ligt in de literatuur de 
nadruk op de statische aspecten, er zijn evenwel verschillende onderzoekers die 
expliciet dynamische metingen hebben gedaan aan statoliet-organen. Alle dynamische 
metingen in de literatuur vermeld, zijn uitgevoerd met behulp van een kanteltafel 
op twee uitzonderingen na (2.4.3.5 van deze discussie); kwantitatieve parallel- 
schommelmetingen zijn ons onbekend. Ten aanzien van de vergelijkbaarheid van 
onze meetresultaten met die van andere auteurs levert dit een extra probleem op 
waarop wij in de slotbeschouwing (1.3) nog terugkomen.

2.4.3.1 Positie-metingen

Om nog te noemen redenen (slotbeschouwing I.3-3) hebben we niet getracht 
een kwantitatieve relatie te bepalen tussen stimulus en respons. We volstonden 
met vast te stellen dat de gemiddelde activiteit van een single unit van een 
preparaat voor elke kantelstand verschillend is. De door ons geconstateerde rich
tinggevoel i ghe i d van een sacculus-unit (verhoogde activiteit na kantelen in de 
ene richting, verlaagde in de tegengestelde richting) is in overeenstemming met 
de uit de literatuur bekende elektrofysiologische meetresultaten en de morfolo
gische polarisatie van de haarcel (1.2). We nemen aan dat alleen naburige, onge
veer gelijk georiënteerde haarcellen op één zenuwvezel zijn geschakeld (Lindeman, 
1969). De door ons gevonden statische eigenschappen zijn reeds aangetoond bij de 
rog (Lowenstein en Roberts, 1949) voor de utriculus, de sacculus en de lagena 
afzonderlijk alsook voor statol1et-organen in het algemeen (Adrian, 1943; Schoen, 
1957; Cramer, 1961; Rupert e.a. 1962; Hiebert en Fernandez 1965; Gualtierotti en 
Alltucker 1966; Gualtierotti, 1968; Peterson, 1970; Vidal e.a. 1971; Gualtierotti 
e.a., 1972; Fernandez e.a., 1972 en Loe e.a., 1973). Evenmin is getracht het 
gevoe1igheidsgebied ('Ri chtkarakteri st i k1 , Giesen e.a., 1968) van een single 
unit van de sacculus te bepalen. Algemeen neemt men aan dat een haarcel voor een



Stimulus maximaal gevoelig is in de polarisatie-richting en dat ter weerszijden 
daarvan de gevoeligheid voor eenzelfde stimulus afneemt tot een minimum (of nul) 
in een richting loodrecht op de pol arisatie-richting van de haarcel.

De statische respons wordt meestal gezien als een modulatie van de spontane 
activiteit. In dit verband merkt Lowenstein (1952) op dat het gebruik van het be
grip 'spontane activiteit' bij het onderzoek aan statoliet-organen 'invites seman
tic scrutiny'. Enerzijds veronderstelt 'spontane activiteit' de afwezigheid van 
een stimulus, anderzijds is die in dit geval q.q. gerelateerd aan een bepaalde 
positie van het proefdier. We zouden alleen theoretisch spontane activiteit kun
nen definiëren als de activiteit die optreedt onder de conditie dat de kracht 
evenwijdig aan de macula nul is (zero force condition, Fernandez e.a. 1972). In 
een concrete meetsituatie lijkt het echter onmogelijk te verifiëren of de haar
cellen van een single unit al dan niet zijn onderworpen aan een schuifkracht, ten
zij men weet dat de macula een recht vlak vormt dat horizontaal ligt. Gualtierotti 
e.a (1972) hebben dit probleem in samenwerking met de NASA zeer spectaculair op
gelost. Een capsule met twee kikkers werd in een baan rond de aarde gebracht waar

-3 +de versnelling van de zwaartekracht een waarde had kleiner dan 10 g. Gedurende 
ISS uren werden de actiepotentialen van vier verschillende units uit statoliet- 
organen afgeleid. Na ongeveer 120 uren werd deze activiteit stabiel en vergelijk
baar met de gemeten waarden van dezelfde units op aarde met het proefdier in nor
male stand. In deze vrijwel gewichtloze toestand kan men terecht van spontane ac
tiviteit spreken. Omdat alle activiteit van een single unit van een preparaat in 
rust onder normale (aardse) omstandigheden - inclusief de spontane activiteit - 
een pos i t i e-act i vi tei t is, zullen we die ' rus tact i vi te i t' noerpen wanneer de 
relatie met de positie niet van direct belang is.

De oorzaak van spontane activiteit kan worden gezocht in intrinsieke (cel- 
processen) of extrinsieke factoren (meer dan één receptorcel op een vezel, effe
rente innervatie). Een van de meest in aanmerking komende oorzaken is het trans
mitter release mechanisme van de haarcellen, een in wezen stochastisch werkend 
mechanisme, dat voortdurend postsynaptische potentialen met variabele interval
lijden en amplitudes induceert in de afferente vezel (Flock,1971: 'Two origins 
of variability of generator potentiaIs are seen, one in a random distribution of

Ook bij statische metingen, wanneer de respons eigenlijk in verband moet 
worden gebracht met de constante kracht, is het in de literatuur gebruike
lijk de respons te relateren aan de versnelling (kracht gedeeld door de 
constante statoliet-massa). Als eenheid wordt vaak de grootte van de val- 
versnelling (g) gekozen.
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generator potentials in time, and one in the quantal nature of generator potentials 
in size').

Alle vermelde auteurs die elektrofysiologische metingen aan statoliet-organen 
van verschillende soorten vertebraten hebben verricht, zeggen over de pos i tie-act i- 
viteit (c.q. spontane of rustacti vi tei t) dat deze regelmatig (regular) of onregel
matig (irregular) is. Vergelijken we alle beschikbare gegevens, dan blijkt er geen 
verband te bestaan tussen 'regular' en 'irregular' activiteit enerzijds en het al 
of niet intact zijn van het labyrint en het soort proefdier anderzijds. Bij kikkers 
heeft men nooit regelmatige activiteit gemeten, hetgeen overeenkomt met onze be
vindingen. De gemiddelde activiteit bij warmbloedige proefdieren ligt hoger dan 
bij koudbloedige.

Uiteraard komt regelmatige zenuwactiviteit niet voor; zou deze bestaan dan 
zou de bij elke stand van een proefdier behorende actiepotentiaa1frekwentie van 
een single unit een eevoudig te meten positie-respons zijn. Lowenstein (1956) 
noemt een unit met een variatie in spi ke-frekwentie van bij één positie zeer 
regelmatig. Vidal e.a. (1971) komen op basis van intervalhistogrammen en auto- 
correlaten tot een driedeling. Zij onderscheiden 'highly periodic' (zeer regel
matige, 63%), 'periodic' (minder regelmatige, 16%) en 'irregular' (onregelmatige,
16%) units. Fernandez e.a. (1972) berekenen aan de hand van histogrammen de 
'coefficient of variation' (CV), ligt deze onder een zekere waarde dan noemen zij 
een unit 'regular' (83%), erboven 'irregular' (17%). Ongeveer dezelfde verdeling 
vonden Loe e.a. (1973) met 86% 'regular units' of stato-receptoren en 1lt% 'irre
gular units' met dynamische functie. Fernandez c.s. bestempelen dit onderscheid 
zelf als arbitrair, zij stellen evenwel dat zowel de rustactiviteit als de gevoe
ligheid van saccu1us-units waarschijnlijk kleiner zijn dan die van de utriculus, 
met als gevolg dat saccu1us-units eerder onregelmatig zouden zijn. Volgens dit 
onderscheid vallen de door ons gemeten units in de klasse 'irregular'.

Een classificatie van units volgens een standaardmethode is uiteraard van 
praktisch nut voor het vergelijken van meetresultaten, of er een fysiologische 
betekenis aan kan worden gehecht, valt nog te betwijfelen. Wij menen dat het onder
scheid tussen regular en irregular units niet essentieel, doch slechts gradueel 
is. In dit kader is de vraag hoe positie-activiteit gemeten dient te worden relevant. 
Wij hebben de meest eenvoudige methode gebruikt: het bepalen van het rekenkundig 
over één minuut gemiddeld aantal actiepotentia len per seconde ( een maat voor de 
spike-dichtheid), nadat gebleken was dat daarmee per unit reproduceerbare waarden 
werden verkregen (ter illustratie tabel 2). Dat wil niet zeggen dat dit gemiddelde 
de fysiologisch relevante parameter is.
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Welke methode ook wordt gekozen, het doel is steeds: het verschil in respons 
van een macula-receptorenit bij verschillende standen van een proefdier aan te 
tonen. Elke methode is in zekere zin arbitrair zolang niet vaststaat dat de ge
kozen methode (b.v. het bepalen van de gemiddelde spike-dichtheid) fysiologisch 
adequaat is d.w.z. vergelijkbaar met de verwerking door het centrale zenuwstelsel. 
Somjen (1972) onderscheidt in dit verband een 'animal's natural code' en een 
'investigator's experimental code'.

Er wordt wel gesuggereerd dat een spontaan actief systeem geen drempelwaarde 
zou hebben. Zeker is dat de 'geen stimulus'-toestand door een dergelijk systeem 
wordt gerepresenteerd dooreen bepaalde spike-dichtheid. Elke verandering in deze 
dichtheid moet dan als een reactie op een stimulus worden beschouwd. De detectie- 
moge1 ijkheid van deze verandering door het systeem bepaalt in feite de gevoelig- 
heidsdrempel van dat systeem ('animal's code'). Door de geringe aantallen spikes 
betrokken bij positie-responsies van sacculus-units van de kikker zijn uitspraken 
hierover (gebaseerd op het gemiddelde, 'investigator's code') erg onzeker. Eigen
lijk zouden we een gehele populatie van units moeten meten; we komen dan echter in 
andere (spatiele) problemen terecht (slotbeschouwing, 1.3.3). De gebruikelijke 
methoden voor positie-metingen hebben alle een artificieel aspect. Enerzijds is de 
keuze van de meetmethode arbitrair in fysiologisch opzicht, anderzijds zijn - 
afhankelijk van de gekozen methode - meettijden van één minuut en meer nodig voor 
het verkrijgen van een representatief gemiddelde van de spike-dichtheid of het 
bepalen van een histogram. Fysiologisch gezien zijn deze meettijden voor een recep- 
torsysteem onaanvaardbaar lang. In het dagelijks leven van mens en dier moet een 
statoliet-systeem in staat worden geacht vrijwel onmiddellijk positie-informatie 
te geven na een verandering daarin.

Het meten van positie-responsies wordt nog gecompliceerd door het feit dat 
het veranderen van stand per definitie een dynamische stimulus is. De invloed hier
van, zowel positief als negatief (2.4.3.2) is 15 5 20 seconden na het stoppen van 
de beweging nog merkbaar in de respons (Cramer, 1961). Het is noodzakelijk na 
elke standverandering minstens deze tijd te wachten alvorens de nieuwe positie- 
respons te meten anders vindt men te hoge of te lage waarden. Vidal (1971) vindt, 
afhankelijk van de richting van waaruit een positie wordt bereikt, verschillende 
waarden voor eenzelfde positie. Hij noemt dit verschijnsel 'multiva 1uedness'. Hij 
past stapsgewijze kanteling toe en middelt de respons over 0,5 a 3 minuten na ver
dwijnen van de transiënt-respons. Vidal geeft niet aan hoelang dit duurt en welk 
criterium hij hanteert. Indien hij slechts korte tijd middelt na een wellicht te 
korte pauze dan zal de positieve of negatieve invloed van de voorafgaande dynamische
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respons grote invloed hebben op het gemiddelde. Mogelijk is dit een verklaring 
voor de 1 multiva 1uedness1. Gualtierotti e.a. (1972) houden bij het ruimtevaart 
experiment niet voldoende rekening met dit dynamische na-effect. In de ruimte 
wordt de kikkers een stimulus-programma aangeboden door middel van een centri
fuge. In 10 sec wordt de versnelling van 0 g opgevoerd tot 0,6 g en gedurende 
10 sec op deze waarde gehouden, waarna in 10 a 15 sec de centrifuge weer wordt 
afgeremd tot stilstand (0 g). De constante stimulus van 0,6 g gedurende 10 sec 
wordt als het equivalent van een bepaalde kantelstand op aarde beschouwd, de 
bijbehorende 'stationary' respons van 'stato-receptoren' als een positie-respons. 
Uit de meetresultaten blijkt duidelijk het dynamisch na-effect; op grond van het 
bovenstaande moet de 'stationary' respons gedurende de 10 sec als een complexe en 
niet als een loutere positie-respons worden beschouwd.

Sommige auteurs verrichten positie-metingen aan statoliet-organen door een 
preparaat met constante (lage) hoeksnelheid te kantelen (pseudo-statische metin
gen); dit probleem komt aan de orde in de slotbeschouwing(I.3) en hieronder 
(2.11.3.2).

2.11.3.2 Dynamische kantel tafelmeti ngen

De eigen waarnemingen zijn te verdelen in drie groepen:
- die betrekking hebben op de richtinggevoe1igheid van de gemeten unit;
-die betrekking hebben op de grootte van de respons in verband met de kantel-

sne Iheid;
- die betrekking hebben op de verschillen tussen statische en dynamische respon

sies van éénzelfde unit.
Peterson (1970) en Gualtierotti e.a. (1972) merken eveneens op dat tijdens 

kantelen in één bepaalde richting voor één unit de activiteit of sterk toeneemt 
of geheel niet optreedt. Peterson deelt expliciet mee dat meestal de 'phasic rate 
change' in dezelfde richting is als de 'tonic rate change'. Deze dynamische rich
tinggevoel i ghei d - te verwachten op basis van de richtinggevoetigheid geconsta
teerd bij statische metingen - blijkt nog eens duidelijk uit het afwisselend op
treden van een respons en het ontbreken ervan synchroon met het heen en weer kan
telen van een preparaat {2.k.2 blz.37).

De grootte van de dynamische respons blijkt samen te hangen met de kantel- 
snelheid. Ook Schoen (1957), Gualtierotti en Gerathewohl (1965) en Gualtierotti 
(1968) constateren dit. De laatste auteur beweert dat beneden een kantelsne1 heid 
van 1°/sec de meetresultaten gelijk zijn aan die voor positie- c.q. statische 
metingen. Tijdens kantelen kan de component van de versnelling ten gevolge van de
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zwaartekracht evenwijdig aan een macula in grootte maximaal variëren van 0 tot 
1 g. Bij een constante kantelsnelheid van l°/sec zou dit betekenen dat de maxi
male versnel 1ingsverandering per sec van ruim 0,17 m/sec^, door het systeem niet 

meer als dynamische stimulus zou worden herkend. Lowenstein en Roberts (1949) 
meten bij kantel snel heden tussen 1,5 en 5,2°/sec. Hoewel zij in het midden laten 
of dit als statische meting is bedoeld, trekken zij toch op grond van hun metingen 
conclusies omtrent positie-receptoren. Loe e.a. (1973) meten bij een kahtelsnel- 
heid van 10°/sec de positie-respons.

In 2.4.3.1 (blz.47 ) is het dynamisch na-effect bij de positie-respons na 
kantelen in de gevoelige richting besproken. De duur van dit na-effect blijkt 
samen te hangen met de eraan voorafgaande kan telsneI heid (vergelijk Gualtierotti, 
1968). Als bij kantelen in de ongevoelige richting geen actiepotentialen optreden, 
dan duurt het enige tijd alvorens de positie-activiteit (behorende bij de nieuwe 
stand) op gang komt. Dit negatieve dynamische na-effect blijkt, wat tijdsduur be
treft, eveneens samen te hangen met de eraan voorafgaande kantelsnelheid. Zowel 
de dynamische respons als de beide na-effecten blijken samen te hangen met de 
snelheid van kantelen. Deze feiten rechtvaardigen de veronderstelling dat de 
receptorpotentiaa1 van een haarcel, die boven een zekere waarde actiepotentialen 
in de afferente vezel tot gevolg heeft en daaronder niet, over het gehele traject 
eveneens samenhangt met de kantelsnelheid. Deze veronderstelling is niet te veri
fiëren voor een dynamische stimulus in de ongevoelige richting waarbij de spike- 
respons nul is, tenzij we de receptorpotentiaa 1 rechtstreeks zouden kunnen meten.

De in 2.4.2 (blz.37 ) vermelde 'start- en stopverschijnse1 en 1 bleken vooral 
op te treden bij grote kantelsnelheden. Vermoedelijk doelde Peterson (in het bo
ven reeds aangehaalde) hierop waar hij het woord 'meestal' gebruikt. Als we een 
preparaat, waarvan we weten dat het - statisch en dynamisch - t.a.v. stand en 
kan tel beweging in een bepaalde richting gevoelig is, plotseling in de tegengestel
de, dus in de ongevoelige richting, bewegen dan treedt bij de start een korte, 
krachtige respons op, terwijl er gedurende de rest van de beweging geen of 
(vermoedelijk t.g.v. onregelmatigheden in de beweging)een geringe activiteit is.
Een plotseling snelle beweging in de gevoelige richting heeft daarentegen geen 
respons bij de start, wel een korte krachtige respons bij het stoppen van de 
beweging tot gevolg. Ook de responspieken die optreden bij onregelmatig draaien 
van de met de hand bediende kanteltafel moeten onder dit fenomeen worden geschaard. 
Zonder diep in te gaan op de genoemde kwalitatieve feiten, zouden wij ze voorlo
pig, simplificerend, als volgt kunnen samenvatten. Statische metingen kunnen prin
cipieel alleen worden verricht bij stilstand van het preparaat; bij dynamische 
kante 1tafelmetingen varieert de stand van de statoliet continu. Boven een zekere



kantel versnel 1ing blijft de statoliet (bij de start) achter op de kan tel beweging, 
bij stoppen echter schiet deze door. Fig. 13 geeft een overzicht van de verschil
lende mogelijkheden.

Alle auteurs die voor hun experimenten een kanteltafel hebben gebruikt, ver
melden op de een of andere wijze dat er een dynamische component in de respons 
aanwezig is, ook tijdens pseudo-statische metingen waarbij de positie continu ver
andert. Het dynamisch fenomeen wordt op uiteenlopende wijze gewaardeerd en be
schreven. De meest gangbare mening is dat haarcellen fasische en tonische eigen
schappen bezitten, die zich in wisselende mate manifesteren afhankelijk van de 
gemeten unit. Op het innemen van een nieuwe positie treedt eerst een fasische 
respons op die na adaptatie overgaat in een tonische; deze wordt beschouwd als de 
positierespons (fig. 13 voorbeeld A).
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Fig. 13
Schematische voorstel
ling van de respons 
van een single unit 
op vier verschillende 
kanteltafel-stimulaties.
Elke bovenste lijn: 

hoekverplaatsing.
Elke onderste lijn: 

spike-dichtheid.
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Gua 11ierotti e.a. (1972) definiëren macula-receptoren expliciet als stato- 
receptoren en zien de fasische respons als 'overshoot' (bij onderdrukking als 
'undershoot'). Ook Schoen (1957) en Peterson (1970) gebruiken de term 'overshoot'. 
Cramer (1961) spreekt over een 'transiënt-respons', evenals Gualtierotti soms 
doet. Lowenstein en Roberts {'\9kS) noemen dit dynamisch fenomeen wel, echter zon
der de termen adaptatie, fasisch en tonisch te gebruiken; ook in de grafieken van 
hun meetresultaten is het duidelijk te zien. Vidal e.a. (1971, zie ook 2.1;.3.1 
blz.46 ) spreken van regelmatig vurende units (highly periodic), die zij ‘predo
minant tonic' noemen omdat de respons nagenoeg in fase is met de versnelling. De 
onregelmatig vurende units (irregular) noemen zij 'predominant phasic' omdat de 
respons van deze niet in fase is met de versnelling. Verder merken zij op dat de 
respons van de overwegend fasische units 'unidirectional' is. Evenmin als Cramer 
en Schoen spreken zij over adaptatie. Een vergelijkbaar onderscheid maken Gold
berg en Fernandez (1971). Zij hebben afferente vezels van de booggangen van de 
aap (Saimiri sciureus) afgeleid bij stimulatie met constante en variabele hoek- 
versnelling. Zij vinden regular units - ' low adaptive' (LA units) genoemd, omdat 
deze weinig of geen adaptatie vertonen - en irregular units - 'high adaptive'
(HA units) - met een grote mate van adaptatie.

De problematiek is verwarrend om verschillende redenen: eenzelfde fenomeen 
wordt met verschillende terminologieën beschreven, die veelal tegelijk een intei— 
pretatie impliceren; de dynamische component van de stimulus wordt meestal niet 
kwantitatief aangegeven, soms verwaarloosd; de dynamische component in de respons 
wordt soms gezien als een epifenomeen bij statische metingen, zo niet, dan wordt 
deze toch niet beschouwd als kwantitatieve informatie over de dynamische stimulus.

Het lijdt geen twijfel dat met tonische respons de positie-respons wordt 
bedoeld. De begrippen 'fasisch' en 'overshoot' zijn gerelateerd aan de dynamische 
respons. Het begrip 'adaptatie' is in deze context moeilijken te interpreteren; het 
lijkt ons juister - indien nodig - te spreken van het neutrale begrip 'respons- 
afname' (respons decline), wat dan ook de oorzaak en functie mogen zijn.

De literatuur waarin de begrippen 'adaptatie, fasisch en tonisch' ter sprake 
komen vertoont op sommige punten overeenstemming, op andere niet. Over de koppeling 
tussen de begrippen 'fasisch' en 'tonisch' met 'quickly' of 'rapidly adapting1, 
respectievelijk 'slowly adapting' is men het eens (Gray 1959; Aidley 1971; Fuortes 
1971; W.R. Loewenstein, 1971 en Somjen, 1972). Gray en Loewenstein wijzen erop dat 
deze begrippen fenomenen beschrijven. Somjen zegt: 'The term adaptation 'covers a 
multitude of processes, and there is no single biophysical mechanism to account 
for it. Not only does the mechanism differ from receptor to receptor, but in the 
same sense organ several factors may be superimposed on one another1. Hij refereert
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eveneens aan het begrip 'accomodatie' voor de reactie van zenuwvezels op een 
'constant current1 stimulatie. Somjen koppelt 'adaptatie' rechtstreeks aan de 
snelheid waarmee een stimuluswaarde (b.v. intensiteit of concentratie) verandert. 
In het algemeen is men het er wel over eens dat 'adaptatie' iets zegt over een 
tijdconstante van een systeem. Volgens Gray kan men zeggen dat als een unit snel 
adapteert, deze unit niet een druk, een temperatuur of een concentratie signa
leert doch een - meestal onbekende - tijdfunctie van deze stimulus. Teorell 
(I97I) “ in een modelstudie over mechano-receptoren - zegt: '..it is clearly 
seen that the rate of rise of the generator potential is more or less linearly 
related to the height and rate of stimulus. No quantitative evaluation of this 
will be given, since the two stimulation factors have been varied concurrently, 
namely the rate of rise and the static stimulus amplitudes'. De respons van een 
haarcelunit op zowel een dynamische als een statische stimulus is specifiek. Als 
de dynamische stimulus eindigt en overgaat in een statische dan komt deze over- 
gang vanzelfsprekend tot uiting in de respons. Het is niet juist deze respons- 
verandering adaptatie te noemen.

In fig. 14 zijn - afgeleid uit eigen experimentele gegevens over respons- 
grootte en richtinggevoeligheid (kante 1tafelexperimenten) - in geïdealiseerde vorm 
een aantal verschillen tussen statische en dynamische respons van een haarcel-unit 
geïllustreerd. Bij elke stand van de cilia hoort een bepaalde (positie-) respons, 
waarvan de grootte afhangt van de mate van geëxciteerd zijn van de haarcel. Met de 
stand c (0°) als arbitraire 'normaal stand' kunnen we - zoals in de literatuur 

gebruikelijk - over 'bidirectional sensitivity' spreken. Tijdens het bewegen van 
de ene naar de andere stand (b.v. c naar d) treedt er echter, in vergelijking met
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de posit1e-respons, een grotere activiteit op: dit is de dynamische respons. Indien 
de cilia voldoende snel bewegen, treedt deze dynamische respons slechts in één 
richting op; in de andere richting (b.v. e naar c) wordt in het geheel geen activi
teit gemeten: 'unidirectional sensitivity1. Voor een ander receptor-systeem ge
bruikt Milsum (1966) de term 'unidirectional rate sensitivity' hetgeen hier zeer 
toepasselijk is omdat de respons samenhangt met de kantelsnelheid. Bij lage kantel- 
snelheden treedt er gedurende de gehele beweging een hiermee variërende respons op. 
Het begrip 'unidirectional' is in dat geval niet correct; het begrip 'rate sensiti
vity' blijft toepasselijk.

Sinds Lowenstein en Wersäll (1959) voor booggang-haarcellen de relatie hebben 
gelegd tussen structuur en functie, heeft zich een bepaalde - algemeen aanvaarde - 
conceptie van de haarcel met inbegrip van een bepaalde terminologie ontwikkeld.
Een haarcel-unit heeft - gemeten aan de afferente vezel - een zekere 'spontane 
activiteit'. Als de stereocilia bewegen in de richting van het kinocilium wordt 
de haarcel geëxciteerd en treedt er depolarisatie op met als gevolg een stijging 
van de actiepotentiaa1dichtheid in de afferente vezel. Bewegen de stereocilia van 
het kinocilium af dan volgt inhibitie en hyperpolarisatie met een geringere of geen 
activiteit in de afferente vezel.

Het toepassen van deze conceptie over de haarcel (gebaseerd op het booggang- 
onderzoek) en van de gebruikte terminologie (ontleend aan de algemene neuro- en 
receptorfysiologie) op de statische eigenschappen van de haarcel van een stato- 
1iet-orgaan vereist enige zorgvuldigheid. 'Als de stereocilia bewegen ...' is dui
delijk een dynamische formulering; ook 'depolarisatie' en 'hyperpolarisatie' hebben 
primair een dynamische betekenis: het verschuiven van de (rust)membraanspanning van 
een neuron naar respectievelijk minder en meer negatieve waarden (intra- t.o.v. 
extraceliulair). Het is niet nodig het begrip 'inhibitie' te gebruiken. Gewoonlijk 
staat dit begrip in verband met de activiteit van een synaps waarvan de transmitter 
de postsynaptische membraan van een neuron hyperpolariseert met als gevolg dat dit 
neuron dan niet exciteerbaar is.Adequate stimulatie van een haarcel heeft echter 
altijd een excitatie tot gevolg, het is niet essentieel dat excitatie zich uit in 
een depolarisatie (gevolgd door actiepotentia 1 en in de afferente vezel) of hyper- 
polarisatie van de celmembraan. Zo is bij foto-receptoren van vertebraten de 
(exciterende) receptorpotentiaa1 een hyperpolarisatïe (Fuortes, 1971). De synaps 
tussen haarcel en afferente vezel geeft evenmin aanleiding over inhibitie te spre
ken; er is geen aanwijzing dat er een transmitter wordt geproduceerd die de post
synaptische membraan van het neuron hyperpolariseert en inactief maakt zodat er 
geen actiepotentialen kunnen ontstaan.

Met betrekking tot de statische eigenschappen van een haarcel lijkt het ons
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juister te spreken over: een excitatie-toestand die, afhankelijk van de richting 
van stimulatie, gepaard gaat met een depolarisatie- of hyperpolarisatie-toestand . 
Het begrip 'spontane activiteit' (2.4.3 blz.43 en 2.4.3.1 blz.45 jverliestbij een 
statoliet-haarcel zijn operationele betekenis omdat deze 'rus tactiviteit' tevens 
een 'positie-activiteit' is. We kunnen dus niet beslissen of een haarcel membraan 
in een depolarisatie- of een hyperpolarisatie-toestand verkeert, omdat een refe
rentie in de vorm van één bepaalde rustpotentiaal ontbreekt. We zouden als refe
rentie kunnen kiezen die membraantoestand waarbij juist geen actiepotentialen op
treden in de afferente vezel. In fig. 14 geven dan de situaties b, c, d,en e 
verschillende depolarisatie-toestanden weer, waarbij de haarcel in verschillende 
mate is geëxciteerd; bij a verkeert de membraan in een hyperpolarisatie-toestand.
Op overeenkomstige wijze wordt bij 'e naar c' en 'c naar e' de cel geëxciteerd 
waarbij de membraan respectieve 1ijk wordt gedepolariseerd en gehyperpolariseerd.

We veronderstellen dat een mechanische deformatie van de haarcel (tengevolge 
van dynamische stimulatie) de permeabiliteit van de celmembraan selectief voor 
één of meer ion-soorten wijzigt. Het is voorstelbaar dat de aard van deze selec
tieve permeabi1iteitsverandering (in verband met de morfologische polarisatie van 
de haarcel) afhankelijk is van de richting waarin de cilia worden afgebogen. 
Tengevolge van deze permeab11iteitsverandering ontstaat een exciterende transmem- 
braanstroom, die de membraanpotentiaal naar hogere of lagere waarden drijft 
(de- of hyperpolarisatie). De variabele membraanspanning (de receptorpotentiaal) 
reguleert de transmitterconcentratie aan de synapszijde, wat zich manifesteert in 
een variatie in de actiepotentiaa1 dichtheid in de afferente vezel. Hierbij nemen 
we aan dat, als de receptorpotentiaal onder een zekere waarde daalt, er te weinig 
(of geen) transmitter vrijkomt om nog actiepotentialen te veroorzaken.

Bij statische stimulatie werkt via de statoliet een constante kracht op de 
cilia. De permeabiliteit van de membraan verandert niet, bijgevolg is er geen 
transmembraanstroom en heeft de membraanspanning een constante waarde, die slechts 
een lage transmitter concentratie in stand houdt, gezien de geringe activiteit bij 
statische stimuli. Bij elke stand veroorzaakt een constante kracht, afhankelijk van 
richting en grootte, een bepaalde membraantoestand waarbij een zich ingesteld 
dynamisch ionen-evenwicht verantwoordelijk is voor een constante membraanspanning 
(c.q. rustpotentiaal) bij die stand.

Bij een dynamische stimulus varieert de kracht continu en daardoor de defor
matie en de permeabiliteit. Het ionen-systeem krijgt geen gelegenheid zich op een 
nieuw dynamisch evenwicht in te stellen. De generatorpotentiaal (membraanspanning) 
kan grote variaties vertonen omdat niet alle ion-soorten met dezelfde snelheid de 
veranderde membraan passeren. De depolariserende transmembraanstroom bij stimulatie
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in de gevoelige richting wordt wellicht gedragen door een Na -instroom, waardoor 
de membraanspanning tijdelijk in de buurt kan komen van de elektro-chemische 
evenwichtspotentiaal van Na+. Mogelijk spelen Ca++-ionen eenzelfde rol. Dit zou 

verklaren waarom bij dynamische stimulatie veel hogere actiepotentiaaldichtheden 
optreden dan bij statische. Waarschijnlijk is ook de permeabiliteit voor K+-ionen 

gewijzigd; het K-systeem - gewoonlijk trager dan het Na-systeem - speelt meestal 
een rol bij het herstel van het membraanevenwicht. Omdat het K-systeem traag is 
en het Na-systeem betrokken is bij de depolarisatie, kunnen we voor de hyperpola- 
risatie bij stimulatie in de ongevoelige richting slechts een ander ion-systeem 
veronderstellen: Cl~-ionen (extracel1ulair) of Mg++-ionen (in de haarcel) komen 

daarvoor in aanmerking. Als het hyperpolariserende systeem snel wordt geactiveerd, 
daalt de receptorpotentiaal zo snel onder de waarde waarbij geen actiepotentialen 
meer ontstaan, dat tijdens stimulatie in ongevoelige richting geheel geen activi
teit wordt gemeten. Bij een langzaam verlopende hyperpolarisatie kunnen membraan- 
herste 1 processen ertoe bijdragen dat de receptor-potentiaal, hoewel afnemend, toch 
nog actiepotentia 1 en veroorzaakt.

De boven geschetste voorstelling van zaken, die zeker simplistisch en wel
licht foutief is, is slechts een poging inzicht te krijgen in de samenhang en 
verschillen tussen statische en dynamische responsies van een haarcelunit. Bij 
een statische respons van een haarcel speelt de celmembraan een passieve rol, om
dat de membraantoestand niet verandert. Afhankelijk van grootte en richting van 
een deformerende constante kracht kan de rustpotentiaal een vaste waarde hebben 
binnen een geringe marge, vermoedelijk omdat een constante deformatie slechts 
een geringe permeabi1iteitsverandering in stand houdt. De maximale en de minimale 
rustpotentiaal worden bereikt bij een maximale deformatie in respectievelijk de 
gevoelige en de ongevoelige richting; tussen beide in kan (niet noodzakelijk, zie 
lil 2.3.1) de rustpotentiaal een waarde hebben waarbij juist geen actiepotentia- 
len meer optreden in de afferente vezel. Op deze wijze is het voorstelbaar dat 
een haarcel-unit bij statische stimulatie een 'bidirectional sensitivity1 vertoont 
met een geringe activiteit.

Bij een dynamische respons van een haarcel speelt de celmembraan een actieve 
rol. Ook hier bepaalt de richting van de op het systeem werkende kracht de stij
ging (depolarisatie) of de daling (hyperpolarisatie) van de membraanspanning. Het 
verloop in de tijd van de receptorpotentiaal, bijgevolg die van de respons in 
actiepotentialen aan de afferente vezel, wordt uiteindelijk bepaald door de schijn
bare weerstand van de celmembraan en de netto-transmembraanstroom. Deze hangt 
enerzijds af van de mate en snelheid van de selectieve permeabi1iteitsverandering, 
anderzijds van de mate en snelheid waarmee debetrokken ion-systemen worden geac-
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tiveerd. De membraanpotentiaa1 kan hierdoor ver buiten de beperkte (statische) 
marge van dynamische evenwichtstoestanden worden getrokken. De dynamische respons 
hangt dus niet alleen af van de richting en de grootte van de kracht, doch wordt 
in hoge mate bepaald door de verandering van de krachtgrootte per tijdseenheid. 
Aldus is in te zien dat een haarcel-unit op dynamische stimuli een 'rate sensiti
vity' vertoont, die afhankelijk van de 'rate' 'uni- of bidirectional' is, met een 
geringe tot relatief grote activiteit.

Bij statische kanteltafel-experimenten hangt de respons van een single unit 
af van de kantelstand. Op haarce1-niveau betekent dit dat de respons afhangt van 
de stand van de cilia. Bij dynamische kan teltafe1-experimenten beweegt het gehele 
systeem, hetgeen op haarce1-niveau betekent dat de cilia bewegen en dat de res
pons op een of andere wijze samenhangt met deze beweging. Zouden we in staat zijn 
tijdens een beweging van de cilia de gehele haarcel op een willekeurig moment te 
'bevriezen', dan zou blijken - op grond van de bovenstaande zienswijze - dat een 
haarcel-toestand (bij statische stimulatie) en een 'bevroren moment' (tijdens 
dynamische stimulatie) grote verschillen vertonen met betrekking tot membraan- 
permeabiliteit, ionenverdeling ter weerszijden van de celmembraan en de resulte
rende membraanspanning. Bovendien volgt uit dezelfde zienswijze dat de genoemde 
membraanpermeabi1iteit enz. tijdens het bewegen van de cilia continu veranderen. 
Al deze veranderingen hangen samen - wellicht niet alle in dezelfde mate - met de 
dynamische stimulus. Het is duidelijk dat de statische respons van een haarcel- 
unit volledig wordt bepaald door 'stand'. Het is daarentegen niet mogelijk - 
zonder nader onderzoek - aan te geven door welke bewegingsparameter(s) de dyna
mische respons wordt bepaald.

De geconstateerde verschillen tussen statische en dynamische responsies van 
een haarcel-unit maken het aannemelijk dat bij dynamische stimulatie binnen het 
gehele systeem meer haaree 1mechanismen (celmembraan, ion-systemen) worden geac
tiveerd dan bij statische stimulatie. De - overigens door alle vermelde auteurs 
geconstateerde - dynamische component in de respons van statoliet-receptoren is 
geen epi-fenomeen. Evenzeer als er een relatie is gevonden tussen een statische 
stimulus en de respons, zal er naar de relatie tussen een dynamische stimulus en 
de respons moeten worden gezocht.

2.4.3.3 Dynamische metingen - vibratie

De gevoeligheid van statoliet-receptoren voor trillingen via de grond (alge
meen aangeduid als 'vibraties') is reeds lang bekend (1.4). De door ons gevonden 
waarde - tot 100 Hz synchronisatie van de respons met de stimulus (minimaal één
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actiepotentiaal per periode) - komt het meest overeen met de gegevens van Lowen- 
stein en Roberts (1951) voor de rog.

Evenals bij de dynamische kante 1 tafel-experimenten vonden we ook hier de 
'unidirectional rate sensitivity1. Afhankelijk van frekwentie en amplitude van 
de stimulerende trilling ontstaat er een groepje actiepotentia 1 en of slechts één 
actiepotentiaal per periode (fig.6). Voor éénzelfde unit verschijnt de respons bij 
één frekwentie altijd op dezelfde plaats in de periode. Afhankelijk van de fre
kwentie kan de plaats binnen de periode variëren. Omdat we echter de aard van de 
koppeling tussen de stimulator en de kikkerkop niet kenden, hebben we niet getracht 
deze faseverschuiving kwantitatief te relateren aan de frekwentie. Ook voor de 
hogere frekwenties (boven 100 Hz), wanneer niet in alle periodes een respons op
treedt, geldt dat, als er een actiepotentiaal ontstaat, deze onder gelijkblijven
de stimulusvoorwaarden steeds op dezelfde plaats in de periode verschijnt.

2.A.3.l| Dynamische metingen - paral lelschommel

De experimenten met de parallelschommel in dit verkennend onderzoek dienen 
in de eerste plaats om enig inzicht te krijgen in het dynamisch gedrag van single 
units uit de sacculus op het aanbieden van dit soort bewegingsstimu 1i, omdat ver
gelijkbaar materiaal in de literatuur ontbreekt. Op elegante wijze toont fig. 4 
enkele facetten die reeds in 2.4.3.2 en 2.4.3.3 zijn besproken: de richtinggevoe- 
ligheid en de fase-gebondenheid van de respons. Ook hier zijn de optredende spike- 
dichtheden groter dan bij statische metingen: bij dit preparaat lag de statische 
respons tussen 1,6 en 20 met een gemiddelde van 3 spikes/sec; de dynamische res
pons tussen 12 en 40 spikes/sec met - gemeten over de responstijd - een gemiddel
de van 29 spikes/sec.

Omdat in de literatuur (o.a. Lowenstein en Roberts, 1949) veel aandacht 
wordt besteed aan het feit dat bij één afleiding respons wordt verkregen als het 
preparaat 'nose down' en 'side up' of 'nose up' en 'side up' wordt gekanteld, 
zijn op de parallelschommel vergelijkbare metingen gedaan. Het zou namelijk bete
kenen dat elke unit in twee onderling loodrechte richtingen gevoelig is. Met 
paral lel schommel st i mu lat i e hebben wij aangetoond dät alle res pons comb i nat i es voor
komen: rostraa1/1ateraa1, rostraal/mediaal, caudaa1/Iateraa1 en caudaa1/mediaa1.
In hoofdstuk III gaan we in relatie met het gevoeligheidsgebied nader in op deze 
responscombinaties.

De over 25 periodes gesommeerde respons in fig.8 toont duidelijk de fase zon
der respons, onregelmatigheden in het responsverloop en een maximum. Fig. 9 laat 
de verschillen zien bij verhoging van de schommelfrekwentie van 0,35 naar 0,39 Hz
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bij gelijkblijvende amplitude. Een verdubbeling van de amplitude (fig.10) bij 
gelijkblijvende frekwentie leidt niet tot verdubbeling van de respons als we het 
maximum hiervan als maatstaf nemen; dit blijkt slechts een factor 1,5 te zijn. De 
oppervlakte onder de responscurve en ook het totale aantal spikes per periode 
blijken echter met een factor 1,9 toe te nemen. Uit nog vele andere metingen is 
gebleken dat zowel vergroting van de amplitude als van de schommelfrekwentie con
sequent grotere responsies geven. (Voor de relaties tussen responsparameters en 
stimulusparameters zie hoofdstuk IV).

Hoewel fig.11 in zekere zin een mislukte meetserie aan één unit is, zijn er 
toch enkele bijzonderheden over op te merken. Aan de hand van de activiteit die nu 
ook in de negatieve stimu 1us-fase optreedt, is de storing (2.4.2 blz.40) als een 
niveau uitgezet en met dit als nul-niveau de maximale respons bepaald. Geheel juist 
is dit niet omdat ook in de respons zelf op onbekende wijze de storing een rol 
speelt. Opvallend is het voorkomen van meer dan één top. Ondanks verschillen in 
grootte is te zien dat de drie toppen in afbeelding 2 op dezelfde tijdstippen op
treden als de respectieve toppen in afbeelding 5; hetzelfde geldt voor de 
afbeeldingen 3 en 4. Deze meetserie is mede aanleiding geweest de invloed van 
trillingen uit de omgeving op schommel met in gen na te gaan. Uit die experimenten 
blijkt dat de (relatief) hoogfrekwente stimuli van de vibrator worden gesommeerd 
met de schommelstimu 1us, ook als de vibratie onderdrempelig is en onder normale 
omstandigheden geen invloed daarvan zou blijken (fig. 12).

De drempelwaardemetingen bij f = 0,34 Hz toonden aan dat er bij een amplitude 
van 0,005 a 0,01 m nog een herkenbare respons is. De daarbij optredende maximale

3
versne11ingsverander!ng per seconde is 0,05 è 0,1 m/sec . Deze waarden liggen 
onder de waarde van ruim 0,17 m/sec^die hoort bij een kante 1sne1 heid van 1°/sec 

(2.4.3.2 blz. 49). Het is dus onwaarschijnlijk dat metingen bij deze (en hogere) 
kantelsnelheden uitkomsten geven gelijk aan die bij statische metingen.

2.4.3.5 Het verschil tussen een ‘open' en. een 'gesloten' systeem

Reeds onder 'Preparatie' (2.4.1.1 blz. 31) is vermeld dat de meetresultaten 
verschillend zijn bij een preparaat met een geopend en een gesloten labyrintkap- 
sel. Over het algemeen geeft een open systeem bij afleiding van een single unit 
uit de sacculus een grotere rustacti vi tei t dan een gesloten systeem; dit zou kun
nen samenhangen met de eveneens geconstateerde grotere vibratiegevoeligheid van 
een geopend labyrint omdat de rustactiviteit en de respons op omgevingstri11ingen 
worden gesommeerd.

Een belangrijk verschil blijkt echter uit de fase-relatie van de respons met
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de schommeldeviatie. Van de figuren 8 t/m 11 zijn deze verzameld in tabel 4. Bij 
een open systeem ligt de maximale respons hier gemiddeld 28° vóór de nul-doorgang 

van de para 1 1 e 1 schormelbeweging; bij een gesloten systeem blijkt dit gemiddeld 
58° na de nul-doorgang te zijn. In dit voorbeeld liggen de maximale responsies 
voor de twee systemen 86° ten opzichte van elkaar verschoven. Kennelijk verandert 
door het openen het systeem zodanig dat de overdracht niet meer dezelfde is als bij 
een gesloten systeem. Wel blijft voor zowel open als gesloten systemen gelden 
dat onder de beschreven stimulus-omstandigheden de fase-relatie tussen stimulus 
en respons constant is.

In plaats van de nul-doorgang van de deviatie als referentie te kiezen, is 
het reëler de maximale respons te relateren aan het dichtstbijzijnde stimulus
extreem. Op deze wijze uitgedrukt ligt de gemiddelde maximale respons (bij 
f = 0,36 Hz) van alle metingen aan ventraal gesloten preparaten - 8 units, 42 
metingen - 39° + 11° (standaard deviatie) vóór een stimulus-extreem; voor open 
preparaten - 5 units, 19 metingen - is deze waarde 50° + 10° na een stimulus

extreem. Onder gelijke omstandigheden kan, afhankelijk van de richtinggevoe1ig- 
heid van een unit, de respons in één van beide halve periodes optreden; maximale 
responsies kunnen 180° uiteen liggen. De maximale respons van een open systeem 
(niet-intact labyrint) blijkt nu gemiddeld 89° + 15° verschoven te zijn ten op
zichte van de maximale respons van een gesloten systeem (intact labyrint).

Melvill Jones (1966,1968) heeft dynamische metingen verricht aan centrale 
kernen van statol i et-organen bij de kat. In het ene onderzoek gebruikt hij een 
verticale schommel (frekwentie 1 Hz, maximaal optredende versnelling 0,1 g). De 
maximale respons treedt 18° na het stimulus-extreem op. In het andere onderzoek 
gebruikt hij een roterende para 1 lel schommel (counterrotation, frekwentie 0,45 Hz). 
De maximale spike-respons loopt 45° voor op het stimulus-extreem. Deze waarde ligt 

in dezelfde orde van grootte als die van onze eigen metingen aan een gesloten sys
teem.

2.4.4 Conclusies

1 - Op grond van elektrofysiologische metingen is een statische en dynamische
evenwichtfunctie van de sacculus van Rana esculenta mogelijk.

2 - De statische eigenschappen van de haarcelunits van de sacculus komen overeen
met die van andere statoliet-organen:
a - in het algemeen is 'spontane activiteit' één van de mogelijke positie- 

responsies; indien de activiteit als positie-respons niet relevant is, 
is het begrip ‘rustactiviteit' een neutraal alternatief.
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b - bij het meten van een positie-respons dient men rekening te houden met 
het dynamisch na-effect van de voorafgaande positie-verandering; 

c - statische metingen dienen bij stilstand te worden verricht, zelfs een 
langzame kanteling van 1°/sec geeft nog een maximale versne11ingsveran
dering per seconde van ruim 0,17 m/sec^, terwijl op de para 1 lel schommel

3gemeten drempelwaarden liggen tussen de 0,05 en 0,1 m/sec ; 
d - voor statische metingen worden onfysiologisch lange meettijden gebruikt; 

het sacculus-systeem moet vrijwel onmiddellijk informatie kunnen geven 
over een nieuw ingenomen positie.

3 - Dynamische metingen op de kanteltafel geven complexe responsies:
a - de dynamische respons onderscheidt zich van de statische respons van 

éénzelfde unit door het optreden van hogere actiepotentiaaldichtheden 
bij stimulatie in de gevoelige richting en soms het volledig ontbreken 
van een respons in de ongevoelige richting; 

b - de dynamische respons is geen epi-fenomeen; de termen 'fasisch' en 
'overshoot' zijn gerelateerd aan 'dynamische respons'; 

c - de overgang van een fasische naar een tonische respons (zie literatuur) 
is een gevolg van de overgang van een dynamische naar een statische sti
mulus; hierdoor treedt een responsverandering op waarop het begrip 'adap
tatie' niet van toepassing is;

d - statische en dynamische responsies weerspiegelen de eigenschappen van 
statoliet-haarcellen; de verschillen tussen statische en dynamische res
ponsies van een haarcel-unit maken het aannemelijk dat bij dynamische 
stimulatie meer haarce1-mechanismen worden geactiveerd dan bij statische 
stimulatie; bij statische stimulatie is de haarce1 membraan passief,(de 
membraanpotentiaal heeft voor elke stand een bepaalde waarde), bij dyna
mische actief (de membraanpotentiaal verandert continu).

4 - De dynamische paral lelschommelmetingen bevestigen de conclusies 3a en b:
a - single units van de sacculus reageren op de paral lelschommélbeweging in 

twee onderling loodrechte richtingen; 
b - een grotere amplitude veroorzaakt een grotere respons;
c - een grotere schommeltrekwentie (tussen 0,3 en 0,5 Hz) geeft eveneens een 

grotere respons.
Daarnaast volgen uit de para 1 lel schommelexperimenten nog de volgende 
cone 1usies:
d - onderdrempelige hoogfrekwente stimuli sommeren met de paral lelschommel- 

stimulus (overigens komt de respons op hoogfrekwente stimuli - vibraties 
overeen met de 1iteratuurgegevens);
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e - de maximale respons van een single unit van een intact labyrint loopt 
39° + ii° (standaard deviatie) in fase vóór, die van een niet-intact 
labyrint 50° + 10° achter op het deviatie-extreem (bij f = 0,36 Hz), 

f “ het verschil tussen een intact en een niet-intact labyrint manifesteert 
zich in een fase-verschi1 van 89° + 15° tussen de respectieve maximale 

responsies en een grotere vibratie-gevoeligheid van de sacculus-units 
in het niet-intacte labyrint.

3 Slotbeschouwing

3.1 Relatie gedrags- en elektrofysiologisch onderzoek

In het algemeen is er een goede overeenstemming tussen de resultaten van 
gedrags- en elektrofysiologisch onderzoek met betrekking tot statoliet-organen.

In ons onderzoek is deze relatie voor de sacculus bij de kikker aangetoond 
voor zowel de statische als de dynamische aspecten. Het is overigens merkwaardig 
dat een single unit uit de sacculus van de kikker een duidelijke respons geeft op 
een paral lel schommel, terwijl in het gedragsonderzoek de kikker geen specifieke 
reactie vertoont op dezelfde stimulus. Dit laatste is wel het geval voor het konijn 
(Jongkees,1950). Waarschijnlijk moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat 
de sacculus slechts een ondergeschikte functie heeft binnen het evenwichtsysteem 
t.a.v. lichaamshouding en -beweging, zoals voor de lagena bij vissen is aangetoond 
door Schoen en von Holst (1950).

Het gemis van de sacculus, uni- of bilateraal, is in het algemeen niet of 
nauwelijks zichtbaar in het gedrag van een proefdier. Het elektrofysiologisch on
derzoek kampt meestal met het 1ocalisatie-probleem. Hoewel het zelden mogelijk is 
met zekerheid te weten dat actiepotentialen worden afgeleid uit de nervus saccula- 
ris, was dit in ons onderzoek juist wel mogelijk (2.4.1.1 blz. 29-31).

3.2 Relatie tussen oogbewegingen en elektrofysiologische respons ten
gevolge van stimulatie van statoliet-organen

Van statoliet-organen is bekend dat zij stand en beweging van de ogen kunnen 
beVnvloeden. Voor de sacculus is deze eigenschap in enkele gevallen expliciet aan
getoond (1.3). Meestal gaat het om de oogtegendraai beweging (counterrol1ing) die 
met verschillende technieken is te meten. Soms meet men de horizontale of verticale 
oogdeviatie. Het merendeel van de experimenten is uitgevoerd door kantelen van 
proefpersonen of -dieren om verschillende 1ichaamsassen, in een enkel geval is een
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para 1 lel schommel gebruikt. Over het algemeen zet men de gemeten oogdeviaties 
uit tegen de kantelhoek; bij vergelijkbare elektrofysiologische experimenten 
worden de actiepotentialen per seconde uitgezet tegen de kantelhoek. Bij het 
vergelijken van de verschillende resultaten dient echter te worden bedacht dat 
bij oogmetingen de input-output curven betrekking hebben op het gehele systeem 
tussen twee paar statoliet-organen (utriculus en sacculus) en de ogen, terwijl 
bij elektrofysiologische metingen deze curven slaan op een deel van het systeem, 
soms op een single unit uit één macula, soms - bij metingen uit centrale kernen ■ 
op een deel van een macula.

Zuiver statische metingen zijn verricht door van der Hoeve en de Kleijn 
(1917) bij het konijn. Benjamins en Huizinga (1927) bij de duif, Miller (1962) 
en Kei log (1965) bij de mens. Alle auteurs vinden voor elke kantelstand, onge
acht vanuit welke richting deze wordt bereikt, een reproduceerbare specifieke 
oogstand. Deze oogstand wordt gehandhaafd zolang de kantelstand duurt. Dit is 
in overeenstemming met de resultaten van het elektrofysiologisch onderzoek aan 
statoliet-organen (2.4.3.1) waaruit blijkt dat een single unit van een macuia 
bij elke stand van een proefdier een specifieke respons geeft (Lowenstein en 
Roberts, 1949); Giesen e.a.i 1968; Fernandez e.a.1972). De input-output curven 
(spikes per seconde tegen kantelhoek) zijn bij benadering sinusvormig, maximum 
en minimum respons liggen 180° uiteen. De curven die de relatie kantelstand- 

oogstand weergeven, wijken sterk af van dit beeld. Ook onderling vertonen de 
oogstand-curven in de verschillende publikaties aanzienlijke verschillen. Alleen 
Kellog (1965) vindt voor counterrol1ing bij de mens een symmetrische curve: 
het omkeerpunt voor de draairichting van het oog ligt bij een kantelstand van 
180°, de maxima worden bereikt bij kantelstanden 60° links en rechts. Bij de 
oogstand-curven gevonden door de andere genoemde auteurs liggen de twee maxima 
niet symmetrisch, ze zijn bovendien niet even groot en het keerpunt van de 
deviatie-richting ligt niet bij 180°. Miller (1962) vindt een asymmetrische 

curve voor de oogtegendraaiing bij de mens. Hij stelt dat de statische respons 
van een statol iet-orgaan, gemeten aan de oogstand, een kwadratische functie is 
van de cosinus van de kantelhoek. Door rekening te houden met de ligging van de 
maculae utriculi en de twee delen van de maculae sacculi kan hij de vorm van de 
responscurve verklaren. In een ander onderzoek komen Miller en Graybiel (1965) 
tot de conclusie dat statoliet-activiteit, gemeten aan de counterrolling, beant
woordt aan de wet van Weber en Rechner (een logaritmisch verband) vanaf 0,6 tot 
1 g. De waarde van deze uitspraken is zeer aanvechtbaar. Binnen het complexe 
systeem dat de ogen bestuurt,weten wij nog te weinig af van de bijdrage hierin 
van de afzonderlijke statoliet-organen, nog minder van de onderlinge verhouding
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van deze bijdragen.
De statische metingen aan kreeften en krabben - n.b. geen vertebraten - die 

Schone (1954) op gedragsniveau verrichtte, vertonen meer overeenkomsten met het 
elektrofysiologisch onderzoek aan statoiiet-organen. Deze Decapoden hebben in 
het basale lid van hun antennulae een statocyste met slechts één statoliet- 
orgaan. Bij elke kantelstand vertonen deze proefdieren een duidelijk meetbare 
compenserende oogdeviatie (de ogen staan op meer of minder lange stelen). Bij 
kantel standen rond de lengte-as levert de oogdeviatie (zowel de gemiddelde devi
atie van beide ogen als die voor elk oog afzonderlijk) uitgezet tegen de kantel- 
hoek een bijna zuiver sinusvormige curve op (maximale deviatie bij 90° links- en 
rechtsom gekanteld zijn, geen deviatie bij 180°). Elke afwijking van dit beeld is 
te wijten aan het ontbreken van een statoliet (verschuiving curve naar zijde waar 
statoliet ontbreekt, asymmetrische curven voor beide ogen afzonderlijk) of het 
niet evenwijdig liggen van het statoliet-vlak aan de as van kanteling. Schone 
constateert een lineair verband tussen oogdeviatie en g sin a waarin a de kantel- 
hoek en g de va 1versneI1ing is.

Gebleken is (2.4.3.1 blz. 47) dat in de elektrofysiologisch gemeten respons 
van statoliet-organen dynamische effecten bij pseudo-statische stimulatie merk
baar zijn. Ook in de aan de oogdeviatie gemeten respons zijn dergelijke effecten 
aan te wijzen. Fleisch (1922) roteert een konijn om zijn lengte-as en meet de 
verticale oogdeviatie. Het gehele traject van 360° wordt stapsgewijs (5°) in 
14 minuten doorlopen. Dit betekent 12 seconden per meting (5° kantelen én oog

deviatie af lezen), zodat elke positie minder dan 12 seconden wordt ingenomen, 
bijgevolg mogen we dynamische effecten verwachten. Fleisch vindt dan ook bij 
rechts- en linksom kantelen twee gelijkvormige curven, echter circa 50° t.o.v 

elkaar verschoven. Hij verklaart dit uit een vertraagde reactie van de ogen. 
Budelmann (1970) meet bij de inktvis (Octopus vulgaris) de compenserende oog- 
draaiing bij kantelen met 2,4°/sec. Tijdens het kantelen wordt élke 20° een oog 
gefotografeerd. Ook hij vindt twee, 60° t.o.v. elkaar verschoven curven bij 

links- en rechtsom kantelen. Deze verschuiving noemt hij hysteresis.
Dit effect, met verschuivingen tussen 45° en 30° , is ook zichtbaar in de 

resultaten van het elektrofysiologisch onderzoek aan sacculus en utriculus van 
de rog (Lowenstein en Roberts 1949, zie ook 2.4.3.2). Cohen (1955) leidt actie- 
potentialen van het statoliet-orgaan van de kreeft af. Hij kantelt met 16°/sec 
en vindt een verschuiving van 46° tussen de links- en de rechtsom curve. Deze 

auteurs gaan niet in op die verschuiving, doch spreken wel over pos i t ie-receptoren. 
De verklaring ligt voor de hand: kantelend (dynamisch!) in de gevoelige richting 
is er voortdurend een grotere respons dan zou optreden na voldoende lang stoppen
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in de posities die worden gepasseerd; in de ongevoelige richting treedt juist het 
omgekeerde op. Ook bij de metingen van Schoen (1957) vinden we hetzelfde effect. 
Hij leidt bij vissen centraal statoliet-receptoren af en stimuleert door in stap
pen te kantelen. Hij constateert 1atentie-tijden van 1 ä 2 tot 4 seconden, die hij 
toeschrijft aan centrale neuronen. In het ene geval (16 2 seconden latentie) kan
telt hij telkens 30° in ongeveer 2 seconden en houdt het preparaat 335 seconden 
in deze stand. In het andere geval (4 seconden latentie) houdt hij dezelfde posi- 
tie-tijd aan, kantelt echter in ongeveer 1 seconde over 1(0°. Het is duidelijk dat 

ook bij deze, als positiemetingen bedoelde experimenten, dynamische effecten een 
rol spelen.

Kellog (1965) heeft naast de statische metingen ook de counterrolling op 
dynamische stimuli bij de mens gemeten bij kantelsnelheden van 30, 60 en 90°/sec. 

Bij toenemende kantelsnelheden veranderen de input-output curven t.a.v. de sta
tische curve zodanig dat de maxima ter weerszijden van het omkeerpunt van de 
draai beweging van het oog en dit omkeerpunt zelf in dezelfde richting verschuiven, 
afhankelijk van de kantel ri cht ing. Deze verschuivingen - afhankelijk van de kan- 
telrichting - zijn in wezen dezelfde als die door Fleisch (1923) en Budelmann 
(I97O) werden geconstateerd bij hun als statisch bedoelde metingen. Kellog veron
derstelt dat de verschuiving wordt veroorzaakt door het achterlopen van de stato- 
liet-reactie op de kanteling.

Een ander soort dynamische meting werd uitgevoerd door Scholtz (1972). Hij 
meet de horizontale oogbeweging bij de mens op een para 1 lel schommel (frekwentie 
0,25 Hz). Zonder nadere verklaring constateert hij dat de oogdeviatie gemiddeld 
k8° voorloopt op de versnelling. Elektrofysiologisch werd door ons bij de saccu- 
lus van de kikker gevonden (2.14.3.5) dat de respons 39° vóór de maximale schom- 
meldeviatie optrad ( voor f = 0,36 Hz); deze waarde is vergelijkbaar met het fase
verschil van 48° gemeten door Scholtz.

Voor zover oogstanden en -bewegingen het gevolg zijn van stimulatie van 
statoliet-organen mogen we zekere overeenkomsten tussen oogmetingen en elektro
fysiologische metingen verwachten. Aan de hand van gepubliceerde input-output 
curven zijn deze overeenkomsten - naast verschillen - inderdaad te constateren, 
mits we rekening houden met dynamische effecten bij pseudo-statische metingen.

In de uitspraken en de conclusies van verschillende auteurs is echter minder 
overeenstemming te vinden, vooral met betrekking tot het verband tussen stimulus 
en respons. We mogen verwachten dat er bij statische metingen een bepaalde relatie 
bestaat tussen respons en constante kracht (c.q. versnelling). Er is geen reden 
(integendeel, zie ons onderzoek) aan te nemen dat bij dynamische stimulatie 
(variërende kracht) dezelfde relatie zal gelden. Bijgevolg kunnen pseudo-statische



metingen, waarbij dynamische effecten optreden, niet hetzelfde verband tussen 
stimulus en respons opleveren. De ligging van het statol i et-orgaan t.o.v. de as 
van draaiing blijkt (Schone, 1954) van invloed te zijn op de respons. Indirect 
blijkt dit ook uit de onderling sterk verschillende resultaten van het meten van 
oogstanden. De verklaring hiervoor moet worden gevonden in de invloed van ver
schillende statol ieten (sacculus en utriculus) met de variaties in hun onderlinge 
stand en hun stand t.o.v. de 1ichaamsassen.

Met het bovenstaande zijn enkele kernproblemen aangeroerd waarop in het vol
gende nader wordt ingegaan.

3.3 Kernproblematiek van het onderzoek aan statoliet-organen.

Kenmerkend voor statoliet-organen van vertebraten is het volgende: 
a - op een macula met haarcellen is een massa aanwezig met een grotere dichtheid 

dan de omgevende vloeistof; deze massa wordt verondersteld evenwijdig aan het 
vlak van de macula te kunnen bewegen en op deze wijze de haarcellen te sti
muleren;

b - het vlak van de macula heeft een bepaalde, van soort tot soort variërende 
oriëntatie t.o.v. de 1ichaamsassen van een individu; 

c - van de haarcellen is bekend dat ze een richting van maximale gevoeligheid 
hebben, overeenkomend met hun morfologische polarisatie; dit houdt in dat 
- ruimtelijk - overeen gevoe 1 i ghe idsgeb i ed kan worden gesproken; 

d - de richting van maximale gevoeligheid van een haarcel staat ongeveer lood
recht op de striola ter plaatse - bij de sacculus van de striola af, bij de 
utriculus er naar toe - waarbij de haarcellen aan weerszijden van de striola 
tegengesteld gepolariseerd zijn.
Deze feiten zullen de basis moeten zijn voor experimenten die tot doel hebben 

de werking van een statoliet-systeem te leren kennen.
De problematiek van het onderzoek vindt zijn oorzaak deels in de eigenschap

pen van het sta toliet-systeem, deels in de toegepaste stimulatietechniek. Wordt 
het systeem gestimuleerd dan beschrijft de statoliet, afhankelijk van de stimulus, 
in de tijd (temporeel) een ruimtelijk (spatieel) deviatiepatroon. Meten we de 
actiepotentialen van het eerste neuron dan zijn in de respons bijdragen van zowel 
temporele aard (waarvan de oorzaak te vinden is in de mechanische overdracht en de 
de fysiologische eigenschappen van haarcel en neuron) als spatiele aard (gevoe- 
1igheidsgebied van de haarcel) verdisconteerd. Deze problematiek is specifiek voor 
stato 1iet-systemen. Bij de halfcirkelvormige kanalen immers wordt bij aanbieden 
van een moment op de cupula een kracht uitgeoefend evenwijdig aan de kanaal-as.
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Eveneens evenwijdig aan deze as is de polarisatie-richting van alle haarcellen in 
de crista. Het spatiele aspect doet zich hier niet voor. Bij het niet in de huid 
verzonken zijlijnorgaan hoeft deze problematiek onder experimentele omstandighe
den evenmin een rol te spelen. De haarcellen zelf - identiek aan die in het laby
rint - zijn per orgaan evenwijdig georiënteerd. Bij dit orgaan is de stimulus ter 
plaatse van de cupula naar grootte en richting bekend en kan de cupula-deviatie 
rechtstreeks worden gemeten. Men zou dus experimenteel de spatiele en temporele 
aspecten kunnen scheiden. In de cochlea zou zich echter de geschetste problema
tiek eveneens kunnen voordoen, omdat de basilairmembraan t.o.v. de tectoriaalmem- 
braan zowel in de richting van het helicotrema als in de richting loodrecht daar
op kan bewegen.

Hoewel het gevoeligheidsgebied van haarcellen zowel statisch (Giesen e.a., 
1968) als dynamisch (Flock,1965,1971) is bepaald, heeft men zich toch niet ge
realiseerd dat beide gevoeligheidsgebieden op essentieel verschillende wijzen 
zijn verkregen. Dit geeft aanleiding tot verwarring (ll1.1). Het is nog niet zo
lang geleden dat in elk fysiologie-handboek de evenwichtzin werd onderscheiden 
in een 'dynamische zin' gekoppeld aan de booggangen en een 'statische zin' toe
geschreven aan de statoliet-organen. De invloed hiervan is tot op heden nog merk
baar in de relatief geringe aandacht die wordt besteed aan de dynamische eigen
schappen van een statoliet-systeem. Verwaarlozing van dit aspect leidt tot in
voering van beschrijvende begrippen die - eenmaal ingeburgerd - als verklaring 
dienst gaan doen (b.v. fasisch, adaptatie, hysteresis). Hierdoor wordt echter 
het inzicht in de problemen niet vergroot, integendeel!

Om de relatie tussen stimulus en respons te bepalen gaan we de overdrachts
functie van het systeem onderzoeken. Hiertoe moeten we de stimulus ter plaatse 
van de statoliet berekenen; bepalend hiervoor zijn de stand van het proefdier in 
de ruimte, de oriëntatie van het macula-vlak in het proefdier en de polarisatie- 
richting van de haarcellen van de gemeten unit. Ook moet de stimulus worden ge
definieerd naar relevante criteria. Opsommingen zoals die in de literatuur voor
komen: de utriculus is gevoelig voor de zwaartekracht, centrifugale krachten, 
rechtlijnige versnellingen in alle richtingen en hoekversnel1ingen rond een hori
zontale as, geven eerder een beschrijving van de verschillende stimul us-modal i tei 
ten dan van de eigenschappen van de utriculus. In deze context kunnen de beschrij 
vende begrippen 'tonisch' en 'fasisch' meer inhoud krijgen door hun relatie met 
respectievelijk statische en dynamische stimuli.

De begrippen Mow and high adaptive' suggereren meer dan ze verklaren. 
LA-units zouden het karakter van'stato-receptoren' hebben met een 'regular' rust- 
activiteit en een grotere gevoeligheid; HA-units - met een 'irregular' rustactivi
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teit en geringere gevoeligheid - zouden beter reageren op dynamische stimuli 
(2.1).3.1 blz.46 en 2.1).3.2 blz.51). Wij menen dat de bovenaangehaalde onderver
deling van units overbodig is; ons inziens is er veeleer sprake van éên soort 
haarcel-units met onderling graduele verschillen in spontane (c.q. rust-activi- 
teit)en gevoeligheid. Ook een classificatie van receptoren bij elektrofysiolo
gische metingen volgens de criteria: gevoelig in de richting 'nose up' of 
'side down' is niet nodig omdat dit onderschikte facetten zijn van de stand van 
het macula-vlak.

3*^ Doelstel 1ing

Met behulp van zo eenvoudig mogelijke stimuli kunnen we trachten het gevoe- 
1igheidsgebied van een haarcel-unit en de overdracht van het statoliet-systeem 
tot en met het eerste neuron te onderzoeken. Hiertoe zal een transformatie moe
ten worden opgesteld waarmee, ongeacht de stimulatie-apparatuur of de stand van 
het proefdier, de stimulus ter plaatse van de statoliet is te berekenen.
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OPTIMALE STIMULUSKEUZE EN TRANSFORMATIEI I

' Mathematische achtergronden van stimulatie-apparatuur

Stimulatie van een statoliet-orgaan treedt op ais een kracht op de massa van 
de statoliet aangrijpt. Hierdoor is het systeem in principe gevoelig voor gravi
tatie- en inertiekrachten. Tot de laatste behoren ook de schijnkrachten (centri
fugaal- en Corioluskrachten) . De projectie van de resulterende kracht op het 
macuia-vlak (schuifkracht, von Holst 1950) en de deviatie van de statoliet, die 
er een gevolg van is, kunnen naar grootte en richting in het vlak van de macula 
in de tijd variëren afhankelijk van de stimulatie-apparatuur. Is de kracht con
stant dan is de deviatie van de statoliet constant. Hierdoor zijn de haarcellen 
altijd onderworpen aan een stimulus, behoudens onder de volgende extreme omstan
digheden (cf. I 2.4.3.1 blz.45).

Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat in een bepaalde stand van het proef
dier de cilia van een haarcel niet uitgebogen staan en niet bewegen; in dat 
geval ondervindt de haarcel geen stimulus.
In een vliegtuig is het mogelijk gedurende parabolische vluchten een toestand 
vrij van gravitatie te creëren. De duur van deze gravi tati e-vr i je toestand is 
echter kort, zodat in dit tijdinterval het mechanische systeem nog onderhevig 
kan zijn aan de na-effecten van de eraan voorafgaande dynamische stimulus 
waardoor de haarcel wordt gestimuleerd. Is de stimulus voor de haarcel echter 
nul, dan kan de gemeten activiteit toch nog van de spontane verschillen door 
na-effecten die zich in de haaree 1 processen manifesteren.
In het satel 1 iet-experiment van Gualtierotti e.a. (1972,1 2.4.3.1 blz.45) 
bevinden de proefdieren zich zover van de aarde verwijderd dat daar de gra
vitatie mag worden verwaarloosd. Slechts in dit geval is er sprake van een 
stimul us-1oze toestand van het statoliet-systeem.
Statoliet-stimulatie is een statisch en dynamisch, echter geen kinematisch 

gebeuren; daarom zou de stimulus moeten worden beschreven met het begrip 'kracht' 
en niet met het begrip 'versnelling'. Daar de massa van de statoliet constant is, 
bestaat tussen beide begrippen een vaste relatie. We zullen deze begrippen dan 
ook naast elkaar gebruiken. De versne11ingsverandering per tijdseenheid noemen 
we 'jerk'.

De overdrachtsfunctie van het systeem kunnen we, inclusief de spatiele aspec
ten, onderzoeken door te veronderstellen dat alleen de component van de resulterende 
kracht in de richting van de haarcel-polarisatie van de gemeten unit bepalend is 
voor de respons. Omdat we niet weten in hoeverre deze veronderstelling geldig is,
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bestaat de kans dat we bij de bepaling van de overdrachtsfunctie een fout intro
duceren. Dit zouden we kunnen vermijden door uit te gaan van een eenvoudige sti- 
muius waarbij de kracht in het macula-vlak alleen naar grootte en niet naar rich
ting varieert. Indien dit mogelijk blijkt dan is met deze stimulus bovendien het 
gevoeligheidsgebied van de diverse haarcellen af te tasten.

We kunnen de stimulus beschrijven met behulp van een coördinatenstelsel ge
bonden aan het stimulatie-toes te 1. We baseren dit stelsel op het vlak (het werk
vlak) waarop het proefdier zich binnen het stimula tie-toes tel bevindt. De posi
tie van het vlak ten opzichte van het proefdier is niet gefixeerd omdat het proef
dier zich in een willekeurige stand op dat vlak kan bevinden. Voor de assen van 
het 'werkviak-coördinatenstelsel' geldt dat de X-as in dat vlak ligt, de Y-as er 
loodrecht op staat en de Z-as er weer in ligt, loodrecht op de X en de Y-richting. 
Het werkvlak is binnen het stimulatie-toestel zo georiënteerd dat de X-richting 
samenvalt met de hoofdstimulus-richting.

Bij een kanteltafel (fig. 15a) liggen de X-richting tangentiaal, de Y-richting 
radiaal en de Z-richting horizontaal. Bij kanteling geldt voor de drie componenten 
van de resulterende versnelling:

a = g sin (an + ut) - ür x u

= g cos (ag + ut) - oo^r

a = 0 z
2met g de va 1 versne 11 i ng 'in m/sec , a0 in rad de hoekui twi jking op t = 0 sec, u de

2hoeksnelheid in rad/sec, u de hoekversnel1ing in rad/sec en r de straal van de 
kanteltafel (eigenlijk: afstand van de statoliet tot de kantelas) in meter. In
dien r klein is, zijn de bijdragen van inertie- en eentrifugaa1 kracht (respec
tievelijk ür en w2r) klei n.

Draaien we het proefdier met constante hoeksnelheid rond en wachten we tot 
de starttransiënt is uitgewerkt dan geldt bij de verschillende standen van het 
proefdier dat:

indien het vlak van de macula evenwijdig aan het XZ-vlak ligt, de component 
van de kracht in het macula-vlak sinusoïdaal rechtlijnig varieert; 
indien het vlak van de macula evenwijdig aan het XY-vlak ligt, de component 
van de kracht in het macula-vlak een cirkel beschrijft.

Bij een willekeurige stand van het proefdier beschrijft de component van de kracht 
in het macula-vlak een ellips en verandert dus naar grootte en richting. Voor onze 
benadering van het probleem geeft de kantel tafel dus niet de hierboven als ideaal 
aangeduide rechtlijnige stimulusvorm.
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Fig. 15 Werkvlak-coördinatenstelsels:
a — voor de kanteltafel; b “ voor de parallelschommel.

Bij een parallelschommel (fig.15b) liggen de X-richting horizontaal, de 
Y-richting verticaal en de Z-richting zijdelings (loodrecht op de X- en Y-as).
Bij een lengte van L m van de ophangdraad en een amplitude van de schommel van 
A m in de X-richting, oscilleert het systeem met een cirkelfrekwentie u = Vg/L 
rad/sec waarin g de valversnel1ing is. Deze w is echter slechts bij benadering 
gelijk aan voornoemde waarde. De afwijking bedraagt:

A . 100 %
8 1/a2 + L2

Voor L = 2 m en A = 0,25 m is deze fout ongeveer 1,51, wat in fysiologische metin
gen mag worden verwaarloosd. Indien op tijdstip nul de schommel een beginu 1twijking 
van A m heeft in de +X-richting, geldt voor de drie componenten van de resulte
rende versnel ling:

ax At)^ cosoot + A3ü)2 sin2oot cosut 1 + - COS2ü)t

aY cosZut + g + A2co2 sin2(ot A 91 + -- COS^Ült 1 A 2 1--- COS ü)t

az 0
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In alle componenten mag, omdat L een grootte heeft tussen 2 en 3 meter en voor 
A altijd 0,10 ä 0,25 m is genomen, de laatste term (eentrifugaalkracht-bijdrage) 
ten opzichte van de vorige worden verwaarloosd.

De term met dubbele frekwentie in de verticale component heef t een amplitude 
die a/L maal de amplitude van de oscillatie in horizontale richting is; in onze 
metingen is dat hoogstens 12,5%. Verwaarlozen we in eerste instantie de constante 
gravitatiebijdrage en de term met dubbele frekwentie langs de verticale as dan 
geldt:

ax -AüJ2 coswt a = 0 en a = 0 y z

De para 1le1 schommel geeft bij een kleine amplitude een resulterende versnelling 
die bij benader!ng sinuso'i'daal, rechtlijnig varieert. Het macula-vlak, waar de 
haarcellen van de single unit zich bevinden, kunnen we locaal benaderen met een 
plat vlak. Daar de projectie van een rechte lijn op een plat vlak weer een rechte 
lijn is, varieert bij deze stimulus de versnelling in het platte vlak van de 
macula ook sinusoi'daal rechtlijnig. De para 1 1 el schommel is voor ons onderzoek dus 
een beter stimulatietoestel dan de kanteltafel.

2 Transformatie

De stimulus is nu in werkvlak-coördinaten bekend. Willen we de projectie van 
de stimulus op het macula-vlak weten dan moeten we bekend zijn met:

de oriëntatie van de locale benadering van het macula-vlak (afhankelijk van 
de gemeten unit) binnen het proefdier;
de stand van het proefdier ten opzichte van het werkvlak.

Daarnaast moeten we nog een coördinatenstelsel in het macula-vlak oriënteren op 
een bekende richting. Een bekende lijn is de striola, ter weerszijden waarvan de 
haarcellen spiegelbeeldig zijn georiënteerd. De pol ari sat ie-r i cht i ng is de bekende 
symmetrie!ijn van de haarcel. De striola in het macula-vlak staat loodrecht op de 
polarisatie-richting van de haarcellen zodat we een locaal, orthogonaal coördina
tenstelsel kunnen baseren op de striola en de polarisatie-richting van de haarcel
len van de gemeten unit. Langs de as van de polarisatie-richting is de gevoelig
heid van de haarcel maximaal, langs de striola-as minimaal.

Op basis van anatomische gegevens (Gaupp,1904) en eigen waarneming, nemen we 
aan dat het macula-vlak van de sacculus van Rana esculenta nagenoeg plat is; even
eens nemen we aan dat, als het proefdier zich in zijn natuurlijke stand (met de kop)
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ongeveer horizontaal) bevindt, de snijlijnen van het macula-vlak met het mediane 
en het transversale vlak hoeken van respectievelijk 30° en 60° maken met het ho

rizontale vlak. Het is redelijk te veronderstellen dat de striola evenwijdig aan 
de doorsnijding van het macula-vlak met het mediane vlak loopt, daar dit past bij 
het gestrekte middendeel van een aantal bekende striolae (Lowenstein e.a.jgé^,
Lindeman,I969). De grootste gevoeligheid treedt op in de pol arisatie-richting 
(d.w.z. loodrecht striola) zodat we kunnen verifiëren of voornoemde veronderstel
ling voor de gemeten haarcellen voldoet (we komen hierop terug in lil 3.3).

Het proefdier bevindt zich in de 1 normaal stand' op het werkvlak als het zijn 
natuurlijke stand inneemt met de neus in de richting van de +X-as (fig. 16). De 
linker en rechter maculae sacculi zijn georiënteerd als aangegeven in de blok- 
doorsnijdingen. De snijlijnen met het mediane vlak geven de aangenomen striola- 
richting weer. Uitgedrukt in het werkvlak-coördinatenstelsei kunnen we nu, op de

~~l——

Werkvlak-coördinatenselse1.Fig. 16
Bij de kikker (in de 'normaalstand') liggen de vlakken van de maculae sacculi 
als aangegeven door de blok-doorsnijdingen. Het werkvlak-coördinatenstelsel is
georiënteerd op de hoofdstimulusrichting (X-as) , de richting loodrecht werkvlak 
(Y-as) en de zijwaartse richting (Z-as). De draaiingen rond deze assen worden 
aangegeven met respectievelijk £,<)> en i/i graden. Als striola-richting nemen we aan 
de snijlijn van de macula-vlakken met het mediaan-vlak (aangegeven door pijlen).
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striola en de polarisatie-richting georiënteerd, assenstelsels in beide macula- 

vlakken invoeren die tegelijk de oriëntatie-assen van de haarcellen zijn. De 

striola-richting benoemen we rostraal en de polarisatie-richting lateraal posi

tief. De eenhe i ds vectoren in de s t ri ol a-ri cht i ng en de polari sa t i e-r i cht i ng zijn

♦ Tvoor de linker macula : e = (0.86, -0.50, 0)
—str.n
e , = (0.42, 0.72, 0.55)T en
—pol.n

Tvoor de rechter macula : e = (0.86, -0.50, 0)—str.n
e , = (0.42, 0.72, -0.55)T
—pol.n

De index n heeft betrekking op de normaalstand van het proefdier. Indien het
proefdier vanuit de normaalstand gekanteld is over de hoeken £ , c(> en \Jj , respec

tievelijk rond de X-, Y- en Z-as, dan gaan e en e , over in:—str.n —pol.n

e .—str Te r 
—str.n e—pol

Te ! 
—pol.n T een transformatie-matri x

voorste 11.

Omdat tijdens de experimenten altijd is gekanteld in de volgorde £ , <j> en iji , 
geldt voor de transformatie:

T =
cos<(>cosiJj sin£sin<|>cos(Jj-cos£sini|j cos£sin<|>cosiJj+sin£siniJj 

costjisinj; sin£sin<fisini(i+cos£cosiji cos£sin<j>sim|j-sin£cosiJi 
- sin<|> sin£cos<|> cosjcosij)

TWordt door middel van stimulatie-apparatuur de versnelling a = (a , a , a ) aan3 — x y z
geboden, dan zijn de componenten hiervan in macula-coördinaten bepaald door de 
volgende scalaire producten:

_ ( a. e ) „str — —str pol

Als de versnelling bekend is in werkvlak-coördinaten kunnen we de projectie van
deze versnelling op het macula-vlak uitdrukken in macula-coördina ten. Voor singl
unit metingen kunnen we dan zoeken naar een relatie tussen respons en stimulus
uitgedrukt in macula-coördinaten.

( a . e ) — —pol

De index T (afkorting van 'transposed') geeft aan dat de als rij weergegeven 
vectoren in werkelijkheid kolom-vectoren zijn.
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3 Verantwoording van de s triola-ri cht i ng

De vorm van de striola van de sacculus van Rana catesbeiana (Lewis en Li, 
1973) blijkt gekromder te zijn dan we tot dusver verwachtten op basis van litera
tuurgegevens over andere soorten vertebraten (Lowenstein e.a.,1964; Lindeman, 
1969). Indien we aannemen dat voor de striola van de sacculus van de groene 
kikker hetzelfde geldt dan heeft de striola geen overheersende richting.

Mocht in een meetserie de richting van geringste gevoeligheid in het macula- 
vlak ten opzichte van de oorspronkelijk aangenomen striola-richting gedraaid lig
gen, dan worden blijkbaar haarcellen elders op de macula gemeten. Stel dat deze 
draaiing a° is waarbij e over de kleinste hoek naar e is gedraaid.
Indien we aan het begin van de transformatie niet waren uitgegaan van:

e pn e _ >—str.n -pol.n
maar van de basisvectoren

f = cosa e . +istr.n -str.n sina e—pol.n

f . —pol.n -sina —str.n —pol.n

dan zou rechtstreeks de goede relatie tussen gevoeligheidsgebied en macula- 
assenstelsel zijn gevonden.

Bij bekende a is na te gaan waar de gemeten haarcellen zich op de macula 
bevinden. Door de transformatie

astr = cosa sina a ^ str
apol ** ~ -sina cosa a . pol

gaan alle vectoren, uitgedrukt in het aangenomen coördinatenstelsel (* ), over 
in het werkelijke stelsel (**). Hierdoor wordt een locaal coördinatenstelsel in
gevoerd in het macula-vlak, gerelateerd aan de plaatselijke striola-richting.
Nemen we als p-as de richting in het macula-vlak overeenkomstig de oorspronkelijke
veronderstelling over de overheersende st rio 1 a-r i cht i nq (e ) en als q-as de—str.n ^
lijn in het maculavlak hier loodrecht op (epol n ), dan vinden we - uitgaande 
van Lewis en Li (1973) ~ dat de vorm van de striola ten opzichte van deze assen 
een oriëntatie heeft als aangegeven in fig. 17. Deze vorm is te beschrijven als 
een deel van een ellips waarvan de lange as een hoek van 75° met de p-as maakt.
De hoek 5 is de beschrijvende hoek met de korte as van de ellips, waarbij
-35 < 6 < 155°. Afhankelijk van de plaats van de elektrode worden ergens op de
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q-as

Pig. 17
Striola-vorm (onderbroken curve) van de sac- 
culus van Rana catesbeiana (Lewis en Li,1973).
De vorm is te beschrijven met een ellips. De 
beschrijvende hoek 6 met de korte as ligt tus
sen -35 en 155 . In een macula-coördinaten
stelsel met p-as volgens de aangenomen strio- 
la-richting (pijl in fig.16) en q-as lood
recht hierop (positieve richting naar lateraal) 
geldt, dat de lange as van de ellips een hoek 
van 75 met de p-as maakt. Als de in een meet- 
serie gevonden striola over a° gedraaid ligt 
t.o.v. de p-as, bepaalt deze richting als raak
lijn aan de ellips de plaats op de macula waar 
zich de gemeten haarcellen bevinden.

macula haarcellen gemeten. De striola-richting die hierbij past, is bepaald door 
de raaklijn aan de ellips ter plaatse van die haarcellen. Indien we weten hoe de 
richting van de striola op basis van de experimenten ligt (b.v. a° t.o.v. de 
p-as linksom) dan kunnen we de hoek & , die een plaats op de striola vastlegt, in 
deze hoek a uitdrukken volgens:

0,50 tg a -1,88
tg 6 = -----------------

0,97 tg a + 0,26

In het merendeel van de gevallen vonden we voor de striola plaatselijk een 
richting ongeveer evenwijdig aan de p-as zodat tg a = 0 en S = 100°. Meestal 

worden dus haarcellen bij het middengedeelte van de striola gemeten. We zullen 
daarom de eerder veronderstelde striola-richting aanhouden, daarbij steeds veri
fiërend of dat in overeenstemming is met de meetresultaten. Ondanks de wellicht 
sterke kromming (volgens Lewis en Li) van de striola vinden we toch voor veel 
units ongeveer dezelfde striola-richting. Dit hoeft niet te wijzen op een over
heersende richting van de striola. Het is mogelijk dat units met haarcellen uit 
een bepaald gebied van de macula vaker zijn gemeten dan units uit andere delen 
van de macula. Dit kan een gevolg zijn van de rangschikking van de vezels van 
de nervus saccularis en de door de preparatie beperkte plaatsing van de elektrode 
daari n.

^ Conclusies

1 -
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De spatiële en temporele problematiek kunnen we scheiden door uit te gaan 
van rechtlijnige stimulatie. De pa ra 1le1 schommel (met kleine amplitude) is 
hiervoor meer geschikt dan de kantel tafel.



2 - Is de stimulus in werkvlak-coördinaten bekend dan is deze ook in macula- 
coördinaten uit te drukken. Hiertoe is een transformatie opgesteld die, 
ongeacht de kantelstand van het proefdier, de projectie van de versnelling 
op het macula-vlak vastlegt. Door de versnel 1ingsprojectie waarbij minimale 
respons optreedt in verband te brengen met de striola-richting, kunnen we 
nagaan waar op de macula de gemeten haarcellen zich bevinden.

5 Verdere omschrijving van de doelstelling

De kikker kan bij verschillende kantel- en draaistanden op de parallelschom- 
mel worden geoscilleerd (met constante frekwentie en kleine amplitude). Hierdoor 
wordt het sacculus-systeem in een telkens andere, doch per stand vaste richting 
gestimuleerd. Door de responsies van een single unit bij deze standen in verband 
te brengen met de bijbehorende, berekende versnellingen (tijdfuncties) in het 
macula-vlak, kunnen we een uitspraak doen over het dynamisch bepaalde gevoelig- 
heidsgebied. Het bovenstaande is het onderwerp van hoofdstuk III.

Hoofdstuk IV zal handelen over de temporele overdrachtsfunctie van het sac
cul us-systeem. Deze overdrachtsfunctie kunnen we vinden door, bij vaste stand van 
het proefdier op de schommel, te oscilleren met een serie onderling verschillende 
frekwenties en de gemeten responsies van single units in verband te brengen met 
deze schommelfrekwenties.
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HET GEVOELIGHEIDS GEBIEDI I I

1 Inleiding

Het in hoofdstuk I ingevoerde gevoeligheidsgeb ied wordt geïdealiseerd voor
gesteld door een gesloten contour met als symmetrie-1ijn de haaree 1 polarisatie- 
richting (fig. 18) . De gevoeligheid in een zekere richting wordt voorgesteld door 
de lengte van de koorde in die richting (l). Statisch treedt de deviatie van de 
statoliet op in de richting van de krachtprojectie op het macula-vlak (k). Er is 
een verband tussen de respons en het product van K en L (de koorde-lengte in de 
richting van k). Normeren we het verband tussen de respons en de gravi tatie- 
component in het macula-vlak bij verschillende proefdlerstanden - we gaan ervan 
uit dat het verband lineair is - dan vinden we het gevoeligheidsgebied (statisch)

Voor een zuiver cirkelvormig gevoeligheidsgebied (met eenheidsdiameter) is 
de lengte van de koorde gelijk aan de cosinus van de hoek (e) tussen koorde- 
richting en haarcel pol arisatie-richting. Impliciet is het dan toegestaan de res
pons in verband te brengen met de stimuluscomponent in de polarisatie-richting.
De component loodrecht op het macula-vlak heeft immersgeen bijdrage in de respons

pol arisatie-
richting

Fig. 18
Het geïdealiseerde gevoeligheidsgebied wordt voor
gesteld door de onderbroken lijn.
De respons is medebepaald door een richting-afhan- 
kelijke gewichtsfactor die overeenkomt met de 
koorde-lengte ( L ). Bij een cirkelvormig gevoelig
heidsgebied (straal R, a = 90°) geldt L = 2R cos9; 
normeren we in de polarisatie-richting op L = 2R = 
dan geldt voor willekeurige richting L = cos0.

Als dynamisch de versnelling naar grootte en richting in het macula-vlak 
varieert dan doet de deviatie van de statoliet dit eveneens. Tijdens dynamische 
stimulatie loopt - na ontbinding van de versnelling in macula-coördinaten - langs 
elke coördinaat de deviatie in de tijd na op de versnelling tengevolge van de 
eigenschappen van het mechanisch systeem (massa, elasticiteit en demping). Na sa
menstelling van de componenten loopt ruimtelijk de deviatie-vector na op de ver
snel 1 i ngsvector. Momentaan vallen hun richtingen dus niet samen. We weten boven
dien niet of de deviatie van de statoliet de bewegingsparameter is die bepalend is 
voor de richtinggevoeligheid. Stimuleren we rechtlijnig dan hebben de kracht, de 
statoliet-deviatie en alle afgeleiden van beide dezelfde richting in het macula-
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vlak. We hebben dan alleen nog maar met de gevoeligheid in dié richting te ma
ken. Als we de stimulusparameters bij verschillende p roef di erstanden constant 
houden dan kunnen we - na normeren - het gevoe1igheidsgebied bepalen (dynamisch). 
Evenals in het statische geval veronderstellen we ook hier een lineair verband 
tussen respons en grootte van de versnel 1ingsamplitude. In hoofdstuk V zullen we 
dit verband en de consequentie hiervan voor het gevoeligheidsgebied onderzoeken.

2 Het statisch bepaalde gevoeligheidsgebied

De saccu1us-units bij de kikker geven een relatief geringe positie-activiteit, 
gekenmerkt door een sterk variërende intervaltijd tussen de actiepotentialen.
Uit de meetgegevens zijn de gemiddelde spike-dichtheden bepaald. De spreiding is 
te groot om het gevoel 1gheidsgebied bij statische stimulatie nauwkeurig vast te 
stellen. In de literatuur worden, gebaseerd op actiepotentialen,slechts statisch 
bepaalde gevoeligheidsgbieden beschreven; daarom gaan we hierop toch in aan de 
hand van eigen metingen. In de berekeningen is, zoals in de literatuur gebruike
lijk, de kracht per eenheid van statol iet-massa (i.c. versnelling) uitgedrukt.

2.1 Experiment

Aan een preparaat zijn van eenzelfde unit de responsies op een serie kantel- 
standen gemeten ( E = 180° ; <}> = 0° ; i|j = +60°, +30°, 0°, -30°, -60°).

In elke nieuwe positie werd na 5 minuten pauze de single unit activiteit gemiddeld 
over één minuut (l 2.4.2.b1z.35,36); de resultaten staan in tabel 5-

Tabel 5 Gegevene standmetingen

c = 180°
stand :. _o w =(p = U

+60° +30° 0° 1 GJ O O

OokQ1

a , m/sec^
str 9,8 8,5 4,9 0 -4,9

/ 2a n m/secpol 0 -4,1 -7,1 -8,1 -7,1
1 a 1 m/sec^ 9,8 9,4 8,6 8,1 8,6

gemiddeld aantal 
spikes/sec 0 0,50 1,00 1,25 0,90

idem
genormeerd 0 0,52 1,14 1,51 1,02
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2.2 Verwerking en resultaten

Een single unit van de rechter macula sacculi is gemeten. Bij de vijf kantel-
Tstanden is de stimulusvector: a. = ( 0, g, 0 ) waarin g de versnelling tengevolge 

van de gravitatie is. Voor de transformatie berekenen we de matrix:

COSlJl

sini|i
0

sim|i
-COSl|)

0

0
0

-1

De hieruit berekende componenten astr en ap0-^ en de absolute waarde van de pro
jectie van de versnelling op het macula-vlak |a| staan in tabel 5. De veronder
stelling over de striola-richting was hier inderdaad toegestaan omdat deze rich
ting blijkt samen te vallen met de ongevoelige richting.

In fig. 19 zijn voor de vijf kantelstanden deze componenten uitgezet en 
samengesteld tot versnel 1ingsvectoren; de erbij optredende gemiddelde aantallen 
spikes per seconde zijn in de bijbehorende richtingen uitgezet. De per eenheid 
van versnel 1ingsgrootte genormeerde waarden oriënteren zich bij benadering op een 
ellips die door de oorsprong van het coördinatenstelsel gaat en waarvan de lange 
as samenvalt met de polarisatie-richting (tabel 5 en fig. 19). Voor een ellips
vormig gevoeligheidsgebied, waarvan de lange as de eenheid van lengte heeft, is 
de koorde-lengte (l) ongelijk aan cos0 . Er geldt:

L =
cos0 (cz + tgz0)

hierin is c (kleiner dan 1) een maat voor de verhouding van de as-lengten. Voor

I
m/sec?

POLARISATIE 
RICHTING

STRIOLA .
Fig.19
Statisch bepaald gevoeligheidsgebied.
De gemiddelde aantallen spikes per 
seconde alsmede de genormeerde waarden 
hiervan zijn uitgezet in de richting 
van de projecties van de constante 
versnellingen op het macula-vlak.

^ respons
Q genormeerde 

respons
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de door ons gevonden contour geldt: c = 0,8.
Een andere presentatie van het probleem verkrijgen we door te veronderstel

len dat de respons wordt bepaald door de versnel 11ngscomponent in de polarisatie- 
richting. Zetten we de gemiddelde spike-dichtheid hiertegen uit (tabel 5 en 
fig. 20) dan vinden we:

R = 0,1 ( a + 0,06 a2 , ) .pol pol
Hierin is R het gemiddelde aantal spikes per seconde en a de versnelling in

2 2 m/sec . Daar apol in het experiment de waarde van 8,1 m/sec kan bereiken, is
de kwadratische term zeker niet te verwaarlozen.

Fig. 20
Verband tussen de responsies en de 
versnellings-componenten in de 
polarisatie-richting (tabel 5; fig.19).

1 i teratuur

Giesen e.a. (1968) hebben positie-activiteit van haarce1-units gemeten aan 
vezels van de nervus vestibularis van de cavia, teneinde de vorm van het gevoe- 
Iigheidsgebied vast te leggen. Het proefdier is, steeds uitgaande van de fysio
logische normaal stand, over hoeken van 10°, 20° en 30° in een aantal verticale 

vlakken gekanteld; deze vlakken hebben snijlijnen met het horizontale vlak waarvan 
de richtingen een veelvoud van zijn (0° = richting neus). Naast de positie- 
activiteit van 62 spikes/sec in de normale, niet gekantelde stand, werd een ver
groting of verkleining van dit aantal gevonden, afhankelijk van de richting waar
in was gekanteld. Giesen c.s. presenteren hun meetgegevens in een drie-dimensio- 
nale figuur waarin verticaal de spike-dichtheid is uitgezet als functie van de 
kante 1richting en de kantel grootte (fig. 21).

Een andere manier om de respons als functie van de kantelstand grafisch 
weer te geven, is het uitzetten van de spike-dichtheid in de richting waarin is 
gekanteld. Beschouwen we alleen kanteling in het verticale vlak door één vaste

RESPONS

2.3 Discussie in verband met de

2.3-1 Meetkundige benadering
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I jeweils 26

lao"

Fig. 21
1Arbeitsdiagram' van een primaire 
afferente vezel van een statoliet- 
orgaan van een cavia bij kantel
standen in verschillende richtingen 
(Giesen e.a. 1968, fig.3).

richting in het horizontale vlak, dan verkrijgen we fig. 22 door de metingen van 
Giesen c.s. (fig. 21) bij de zeven standen in het mediane vlak op bovengenoemde 
wijze uit te zetten. Dit is slechts een beperkt meetgebied. Lowenstein en Roberts 
(1949) hebben bij de rog acht kantel standen, onderling 45° verschillend in het 
verticale vlak, door de transversale as van het proefdier onderzocht. Hun meet
gegevens zijn op dezelfde wijze als in fig. 22 weergegeven in fig. 23 (uit tekst
figuur 7 in voornoemde publikatie zijn de met A gemarkeerde meetpunten door ons 
met hetzelfde teken overgenomen.

nose up

upside down \ norma 1O

nose down

Fig.22
De responsies, die in fig. 21 
behoren bij de normale stand en de 
zes kantelstanden in het mediane 
vlak, zijn uitgezet in de richting 
van die kantelstanden.
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Als de metingen van Giesen c.s. voortgezet zouden zijn over grotere kantel- 
hoeken dan suggereren de figuren 22 en 23 dat het oppervlak, gevormd door de 
spike-responsies als functie van de kante 1 standen, een gesloten oppervlak binnen 
de drie-dimensionale representatie zou geven. Dit oppervlak hoeft het vlak van 
0 spikes/sec niet te snijden; indien dit wel gebeurt, is het mogelijk het proef
dier een kantelstand te geven waarbij de respons 0 spikes/sec is. Voor units die 
niet bij zekere kantelstanden tot zwijgen te brengen zijn, geeft een kracht naar 
één zijde verhoging, naar de andere zijde slechts verlaging van de respons. Als 
wij van alle responsies bij de 30° kantelstanden van fig. 21 de 62 spikes/sec nor

maal stand-act i vi te i t aftrekken en deze respons-verschiIwaarden in de kantelrich- 
tingen uitzetten, verkrijgen we fig. 2k. De contouren kunnen worden betrokken op

ïide^upl

/

I
I
+-

upsi de own
\

A
\

/normal

iide down I

Fig. 23
Richtinggevoeligheid van een primaire 
afferente vezel van de utriculus van 
de rog (Lowenstein en Roberts,1949, 
tekstfig.7). De responsies die bij de 
normale stand en bij de zeven kantel- 
standen in het transversale vlak beho
ren, zijn uitgezet in de richting van 
die kantelstanden.

left side down

right side down

Fig. 24 Uit de metingen van Giesen c.s. (fig.21) geconstrueerd 
gevoeligheidsgebied.

In deze figuur zijn de responsies bij alle kantelstanden van 30° verminderd 
met de normaalstand-activiteit van 62 spikes/sec en uitgezet in de kantel- 
richtingen. Overeenkomstig koorden vanuit de oorsprong neemt in de rechter 
contour de respons toe, in de linker contour af.



meer of mi nder excitatie; in alle standen treden spikes op, in de ene richting 
echter altijd minder, in de andere richting altijd meer dan in de voorafgaande 
stand(1bidireetional sensitivity1, I 2.4.3-2 blz. 52).

Bovenstaande metingen kunnen we slechts onder een zeker voorbehoud met onze 
metingen vergelijken. Lowenstein en Giesen gaan uit van 1ichaamscoördinaten en 
geven geen nadere informatie over het gevoeligheidsgebied in het vlak van de 
macula. Giesen weet bovendien niet of aan zenuwvezels van de utriculus of van de 
sacculus is gemeten. Een ander onderscheid is nog dat wij blijkbaar een unit heb
ben afgeleid die bij een bepaalde kantelstand geen spikes meer geeft. Bijgevolg 
is voor het algemene geval een voorstellingswijze als in fig. 18 niet toerei
kend; deze moet worden uitgebreid met een tweede contour zoals in fig. 24.
Indien de projectie van de kracht op het macula-vlak samenvalt met de striola- 
richting, is er nog de spontane activiteit. Zetten we voor alle standen de acti
viteit minus de spontane activiteit uit in de richting van de bijbehorende kracht- 
projecties dan verkrijgen we na normering een gevoeligheidsgebied bestaande uit 
twee gesloten contouren.

2.3-2 Benadering door projectie

Bijna gelijktijdig verschenen de publikaties van Fernandez e.a. (1972) en 
van Loe e.a. (1973)- Zij hebben responsies op kantelstanden gemeten uit primaire 
afferenten van het labyrint van respectievelijk de aap en de kat. De auteurs 
gaan uit van een twee-dimensionale transformatie van de versnelling naar 
1ichaamscoördina ten van het proefdier waarmee de polarisatie-vector een vaste 
relatie heeft. Een deel van de metingen gebruiken zij om een schatting te maken 
van de polarisatie-vectorrichting, de rustrespons (rq ) en de gevoeligheid s . 
Uit de andere metingen blijkt dat het verband tussen de respons (r) en de compo
nent van de versnelling in de polarisatie-richting (f) niet lineair is. Rekenen 
we hun gegevens om dan vinden we:

2R = Rg + s ( F + kF ) ,

waarin bij Fernandez -0,007 < k < 0,481 en bij Loe k = 0,15 is. De kracht F 
is uitgedrukt in de eenheid g.

De door ons gevonden relatie in dezelfde eenheid uitgedrukt is:

R = a + 0,6 apol pol
De waarde van k is 0,6 en slechts weinig groter dan bovenstaande waarden. Omdat 
onze berekening op een gering aantal spikes is gebaseerd, mogen we de waarden 
slechts onder voorbehoud vergelijken. Door deze benadering wordt impliciet ge
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bruik gemaakt van een cirkelvormig gevoeligheidsgebied. Dat zou zelfs de oorzaak 
kunnen zijn van de gevonden a 11 near 1 te 11. Markant is dat de respons meer dan 
lineair stijgt met de grootte van de krachtcomponent in de pola ri sa t i e-ri ch t i ng.
Dit effect is door ons alsmede door genoemde auteurs gevonden. In hoofdstuk V 
gaan we hierop nader in.

2.3.3 Experimentele methode

Over de bovengenoemde publicatie van Loe c.s. willen we twee opmerkingen ma
ken. In de eerste plaats is de uitspraak van Loe, dat de minimale activiteit bij 
positie-metingen in één willekeurig kantelvlak de 'rol van spontane activiteit' 
vervult, onjuist. Spontane activiteit is de activiteit die blijft als er geen 
krachtcomponent in de polarisatie-richting is. ‘Minimale respons' is dus geen 
criterium voor spontane activiteit; bij een negatieve krachtcomponent langs de 
pol arisatie-richting is de respons kleiner dan de spontane activiteit. De minimale 
activiteiten in de diverse kantel vlakken zijn bovendien onderling ongelijk in 
grootte terwijl spontane activiteit een voor elk unit karakteristieke waarde 
heeft. In de tweede plaats is er niet echt-statisch gemeten maar continu gekanteld 
met een hoeksnelheid van 10°/sec. Wij maken vooral bezwaar tegen hun motivering 

dat 'dynamic contribution appears to have primarly 'local' effects on some parts 
of the stimulus response relationship'. Dat er in hun metingen duidelijk dynamische 
effecten aanwezig zijn, blijkt uit hun tekstfig. 1 waar de echt-statische controle- 
waarden systematisch ten opzichte van de pseudo-statische verschoven liggen ; even
eens uit hun tekstfig. 2 waarin eenzelfde starteffect te zien is als in onze 
fig. 13- Ook Lowenstein en Roberts (1949) meten - behalve bij de meting gerefe
reerd in 2.3.1 - bij continu kantelen met een hoeksnelheid van 5°/sec.

Bij al dan niet echt-statische, in een verticaal vlak uitgevoerde metingen, 
geeft de respons - uitgezet tegen de kan tel hoek - een sinusoïdale curve. Meten 
we een unit in twee verschillende kante 1 vlakken dan kan er een fase-verschi1 tus
sen de responscurven bestaan omdat het locale minimum in het ene kantelvlak bij 
een andere hoek wordt bereikt dan in het tweede vlak. Meten we twee units in het
zelfde kantelvlak dan kan er eveneens een fase-verschi1 optreden omdat voor de 
haarcellen van beide units de pol arisatie-richting niet gelijk hoeft te liggen.
Bij echt-statische metingen kan voor één unit binnen één kantelvlak nooit een 
fase-verschi1 - zoals gevonden door Lowenstein en Roberts (1949) - optreden tus
sen responsies behorende bij de twee mogelijke kantelrichtingen.
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3 Het dynamisch bepaalde gevoeligheidsgebied

3.1 Experimenten

Seriemetingen werden verricht aan single units.
Serie A
Een ventraal gesloten preparaat werd bij verschillende kantel- en draaistanden ge
stimuleerd op de para 11 el schommel (f = 0,36 Hz, A = 0,25 m).
De uitgangsstand (a) was: proefdier in rugligging met de neus in de +X-richting 
E = 180°, (l> = 0° , \p = 0° . De andere standen waarbij gemeten is, werden bereikt 
vanuit de uitgangsstand na:
b - 45° draaien in een hori zontaa 1 vlak ( dT II 03 O 0 <l> = -45°, * = 0°),

c - O O draaien in een horizontaai vl ak ( E = 180°, <(> = 1 40 o 0 * = 0°) ,

d - 30° kantelen in een verticaal v lak ( E = 180°, (j) = o°. !|) = -30°) ,

e - 180° draaien in een horizontaal vlak enOo kantelen in een verticaal vlak ( 4 = 0°, <l> = o°, t = 150°) ,

f - 180° draaien in een horizontaa1 vlak enOovO kantelen in een verticaal vlak ( II O 0 <j> = 0°, i|) = 120°) ,

g - vi
> o o draaien in een horizontaa1 vlak en

O O kantelen in een verticaal vlak vm II co o 0 ‘f’ = -90°, II 1 u> o 0

Seri e B
Ook hier werd een ventraal gesloten preparaat bij verschillende draai- en kantel- 
standen op de para 1 lel schommel gestimuleerd (f = 0,36 Hz en A = 0,25 m). Nu was 
het preparaat echter een nacht in de koelkast bewaard; hoewel het nog goed func
tioneerde, gedroeg het zich toch, blijkens de meetresultaten, als een open systeem.
De gemeten standen vanuit de uitgangsstand waren:
- in stappen van 10° in het horizontale vlak gedraaid tot 90°

E = 180°, ij> = variabel,^ = 0° en
- in stappen van 10° in het verticale vlak gekanteld tot 90°

E = 180°, <(> = 0°,!|j - variabel.
De bespreking van deze meetserie (III 3.^) dient om te illustreren hoe belangrijk 
het is dat het statoliet-systeem intact is.

3.2 Verwerking

Beweegt een parallelschommel met een frekwentie van 0,36 Hz (u = 2,24 rad/sec)
en een amplitude van 0,25 m (meetserie A) dan is volgens I I 1 de resulterende ver

87



snel ling in werkvlak-coördinaten bekend:
a = -1,26 cos (2,24 t) , a = 0,16 cos (4,48 t)+ 9,81 , a = 0x y z

De gemeten unit lag in de rechter sacculus. Voor ieder van de 7 standen zijn 
de 5", <t>_ en ^-waarden bekend. De transformatie naar macu la-coörd i na ten (II 2)
kan nu worden uitgerekend. In tabel 6 zijn bij de diverse standen van het proef
dier de versne11ingsprojecties , de responsies en het fase-verschi1 tussen de 
maximale respons en het stimu 1us-extreem opgenomen.

Tabel 6 Meetgegevens serie A H = horizontaal; V = verticaal.
Single unit van een intact, ventraal preparaat; f = 0,36 Hz, A = 0,25 m bij alle 
kantelstanden.
|a| : amplitudegrootte van de versnellingsprojectie op het macula-vlak

tengevolge van de horizontale inertie-kracht; 
la*! : idem tengevolge van de verticale inertie-kracht (dubbele frekwentie);
Ig| : projectie van de valversnelling op het macula-vlak.

stand a b c d e f g
0° 45° H 90°H 30° V 180° H 

30° V
180° H 
60° V

90°H
30°V

?o 180 180 180 180 0 0 180
<l> 0 -45 -90 0 0 0 -90. O 0 0 0 -30 150 120 -30

astr
m/sec^ -1,1 -0,8 0 -1,3 0,6 0 -0,3

apol
m/sec^ -0,5 0,1 0,7 0 0,9 1,1 1,1

|a| m/sec^ 1,2 0,8 0,7 1,3 1,1 1,1 1,1

a:tr m/ sec^ 0,08 0,08 0,08 0 0,14 0,16 0,07

a* n pol
m/sec^ -0,11 -0,11 -0,11 -0,13 0,07 0 -0,05

|a*l m/sec^ 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,16 0,09

9str
/ 2 m/sec 4,9 4,9 4,9 0 8,5 9,8 4,2

^pol
m/sec^ -7,1 -7,1 -7,1 -8,2 -4,1 0 -3,4
m/sec^ 8,6 8,6 8,6 8,2 9,5 9,8 5,4

max. resp. per 50 6 0 6 0 0 0
halve per. (sp/sec) 0 6 58 18 32 54 46

idem 42 7,5 0 5 0 0 0
genormeerd 0 7,5 83 14 29 49 42
fase-verschil $>0
max. resp. voor 38 34 25
stimulus-extreem 18 34 15 40 41 40
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Bij verwaarlozing van a . zou de versnelling a = -1,26 cos(2,24 t)zijn ge-y ^
weest. De projectie hiervan op de macula is een harmonische functie van de tijd 
met amplitude |a| , die dezelfde cirkelfrekwentie als a heeft; van deze functie 
zijn de amplitudes van de componenten langs de macula-coördinaatassen en
a^ol . Verwaarlozen we a^ echter niet dan zijn de versnel 1ingscomponenten in het 
macula-vlak :

i n de striola-richting a . str cos(2,,24 t) + a*str cos(4,,48 t) + gstr en

i n de polarisatie-rich ting a 1 pol cos(2,,24 t) + a* n pol cos(4,,48 t) + gpol
De amplitude van de projectie van de term met dubbele frekwentie is|a*|en de com

ponenten hiervan langs de macula-assen zijn a* en a* . De grootte van de pro-str pol
jectie van de constante gravi tatie-bijdrage is |g| met de componenten gstr en

9po1 ’ . , T
We zouden nu in eerste benadering ( a =0 ) de vectoren (a , a )y str pol

kunnen uitzetten en hierlangs de bij deze standen op de parallelschommel gevonden 
responsies. Afhankelijk van de stand van het proefdier maakt de rechte waarlangs 
in het macula-vlak wordt gestimuleerd, een andere hoek met het macula-coördinaten 
stelsel, zodat het gevoeligheidsgebied met dynamische stimuli kan worden bepaald. 
De over 25 periodes gemiddelde responsies die bij de 7 kantelstanden optreden, 
zijn weergegeven in fig.25. Teneinde de grootte van de versnelling en van de res
pons te vergelijken, gaan we de relatie na tussen de amplitude van de versnelling 
en de grootte van de maximale respons. Daar de respons geen sinusoTdaal profiel 
heeft, zouden we het liefst een harmonische analyse uitvoeren. De amplitude van 
de eerste harmonische zou dan de maximale respons zijn. Deze methode is in ons 
onderzoek niet bruikbaar omdat de saccu1us-units een te gering aantal spikes per 
tijdseenheid geven. De statistische benadering van de respons met een halve 
sinus door middel van een 'best fit' regressie-analyse gaat voorbij aan de in 
de respons duidelijk herkenbare afwijking van een halve sinus.

Wij hebben gekozen voor een middenwaarde procedure waarin de plaats van het 

extreem in de curve wordt bepaald door de verticale lijn die het totale opper

vlak onder de responscurve in twee gelijke delen verdeelt. Als maximale respons 
wordt de gemiddelde hoogte van de curve rond deze plaats genomen om de invloed 

van locale variaties te ondervangen. Ook deze methode is in zekere zin arbitrair. 
De op deze wijze verkregen maximale responsies staan eveneens in tabel 6. Omdat 

soms een dubbele respons optreedt, vinden we in de tabel de maximale respons per 
halve periode terug (2 rijen). Daarnaast is de per eenheid van|a| genormeerde 

maximale respons in de tabel opgenomen. Ook hier vinden we als minst gevoelige 

richting de striola, hetgeen de veronderstelling over de striola-richting bekrach
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parallel- 
s chomme1- 
deviatie

spike-dicht- 
heidscurve

a
b

c

d
e

f

g

Fig. 25 Meetserie A
Single unit,ventraal gesloten preparaat op de para11eIschomme1 (f = 0,36 Hz 
en A = 0,25 m). Metingen bij zeven verschillende standen (a t/m g) . 
Meetgegevens zie tabel 6.
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tigt. Tot slot zijn in de tabel opgenomen de fase-verschi1len tussen de extreme 
waarden van de versnelling en die van de respons.

3-3 Resu1 taten

3.3.1 Rechtlijnige stimulatie (bij benadering)

Daar voor de zeven kante 1 standen a en a bekend zijn, kunnen we instr pol
een macula-coördinatenstelsel de richtingen van de, langs een rechte lijn 
variërende, versne11ingsprojecties construeren. Langs deze richtingen zetten we 
vanaf de oorsprong aan beide zijden |a| uit. De top van de versnel 1ingsvector kan 
worden beschouwd als een punt dat in de tijd sinusoi'daal langs dit lijnstuk be
weegt (fig. 26). Veronderstellen we een lineaire relatie tussen versnel lingsam-

^ respons

O genormeerde 
respons

<^- { lijnstuk waarlangs de

versne11ingsvector be
weegt ten gevolge van 
de horizontaJe inertie- 
kracht ( iai cos2,24t) .

idem tengevolge van de
verticale ('a *i cos4,48t) .

en 4Fig. 36

Dynamisch bepaald 
gevoeligheidsgebied

zijn beginpunt-
indicaties.



litüde en maximale respons dan kunnen we deze normeren (tabel 6). Zetten we de 
genormeerde maximale respons uit langs de lijnstukken dan verkrijgen we een op 
een ellips lijkend gevoeligheidsgebied.

Eén van de 1 ijnstuk-eindpunten komt overeen met de waarde van de vector
0 str . Dit beginpunt van de versnel 1ingsvector op het tijdstip nul is
in de figuur steeds gei'ndiceerd. Tijdens de oneven halve periodes verwijdert de 
versnel 1ingsvector zich van dit punt, tijdens de even halve periodes keert deze 
er weer naar terug. Bij stand a van het proefdier beweegt de versnel 1ingsvector 
in de oneven halve periodes, bij de andere standen in de even halve periodes 
naar het gevoe1igheidsgebied. Dit heeft tot gevolg dat bij stand a de respons 
in een andere halve periode moet liggen dan bij alle andere standen. Fig. 25 
bevestigt dit. Op de soms optredende dubbele responsies in deze figuur komen we 
in III 3.3.2 terug.

Het minimale meetprogramma aan single units (l 2.4.2) omvatte pa ra 11 el schom
mel sti mu lat i e in twee onderling loodrechte richtingen ( E = 180° , c(> = 0° en 90°,
ip = 0°). Alle units gaven in beide richtingen respons. Enkele units bleken on
der een hoek van 45° hier tussenin ongevoelig te zijn omdat dan loodrecht op de 

pol arisatie-richting van de haarcellen van de betreffende unit werd gestimuleerd. 
Indien de respons onder 45° verdween dan was deze onder 0° en 90° stimulatie in 

onderling verschillende halve periodes aanwezig; verdween de respons niet, dan 
lag deze in dezelfde halve periodes als bij 0° en 90°. De meest voorkomende com

binatie was: gevoelig voor beweging naar rostraal èn naar lateraal, terwijl de 
andere combinaties rostraa1/mediaa1, caudaa1/lateraa1 en caudaa1/mediaa 1 minder 
voorkwamen; de verhouding was respectievelijk 3:1:1:1.

We kunnen ons nu een idee vormen over de plaats op de macula waar de haarcel
len zich bevinden die in verbinding staan met de afgeleide vezel. In II 2 hebben
we de aangenomen estr nen epQl n gedefinieerd met een richting respectievelijk 
rostraal en lateraal. In II 3 is voorgesteld deze richtingen algemeen te benoemen 
als p- en q-as Indien we juist de gevolgen van het in richting variabel zijn van 
de striola willen onderzoeken. Fig. 27 is een vereenvoudigde vorm van fig. 26.
Uit deze laatste figuur zijn alleen het assenstelsel en de versnel 11ngsprojecties 
bij de drie draaistanden a, b, c overgenomen. Dit stelsel wordt echter benoemd al 
p- en q-as terwijl a, b en c, zoals bekend, voor het proefdier respectievelijk 
voor-achterwaartse ( <|> = 0°), diagonale ( <|> = -45° ) en zijwaartse ( <j> = -90°) 

stimulatie betekenen.
Omdat ook de single unit van meetserie A naar rostraal en lateraal gevoelig 

was, moeten beide richtingen naar dezelfde kant van de striola wijzen. De striola 
mag dus niet in het in de figuur gearceerde gedeelte liggen maar er buiten, zodat
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lateraa
Fig. 27
Herhaling van een gedeelte van fig. 26
De drie lijnen (a, b en c) zijn de pro
jecties op het macula-vlak van de rich
tingen van voorwaarts, diagonaal en zij
waarts bewegen van het preparaat.

de oorspronkelijke veronderstelling, dat de striola met de p-as zou samenvallen, 
hierbij aansluit. Draaien we van de 0°-richting (respons naar rostraal) over de 
striola dan vinden we bij 45° nauwelijks respons; verder draaien tot 90° geeft 

weer respons uiteraard naar lateraal, omdat die richting naar de gevoelige zijde 
van de striola wijst. Vergelijken we het voorgaande met fig.17 dan blijkt deze 
richting bij het grote middendeel van de striola te behoren. De haarcellen met 
caudaa1/mediaa1-gevoeligheid liggen aan de andere zijde van de striola.

Bij rostraa1/mediaa1-gevoe1igheid echter moet de striola juist in het gear
ceerde deel liggen anders wijzen de richtingen rostraal en mediaal niet naar de
zelfde kant van de striola. Vergelijken we dit met fig. 17 dan blijkt een striola 
in déze richting bij een haarcellen-complex te behoren dat meer past bij de uit
einden van de striola-vorm. De haarcellen met caudaa1/lateraa1-gevoeligheid lig
gen aan de andere zijde van de striola. In die gevallen waarvoor alleen is nage
gaan in welke onderling loodrechte richtingen het preparaat gevoelig was, kan 
alleen worden gesproken over een breed gebied waarbinnen de striola moet liggen 
(gearceerd of niet-gearceerd) .

3-3-2 Invloeden van gravitatie en de term met dubbele frekwentie

Tot dusver hebben we steeds aangenomen dat gedurende stimulatie bij diverse 
kantel standen op de para 11e1schomme1 de versnelling in het macula-vlak slechts 
het gevolg is van een inertiële kracht in het horizontale vlak. Houden we echter 
rekening met de versnelling tengevolge van de gravitatie dan dient bij de reeds 
gevonden versnel 1ingsvector een vector van constante grootte en richting te wor
den opgeteld. In fig. 28 zijn de gravi tatie-bijdragen in de versnelling (tabel 6) 
uitgezet en rond hun toppen eveneens de lijnstukken van de inertie-bijdragen uit
fig. 26. Bij kantelstand e, bijvoorbeeld, varieert de versnelling rond de waarde 

29,48 m/sec ; de vectortop beweegt sinusoïdaal in de tijd over het getekende lijn-
2stuk met amplitude 1,10 m/sec . Men zou kunnen veronderstellen dat voor 'stato- 

receptoren' bij dynamische stimulatie de momentane versnelling bepalend is voor de
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10 m/sec'

polarisatie- 
richting

Fig. 28
Samengestelde versnellingsvecto- 
ren in het macula-vlak.
De vectoren geven de projecties 
van de valversnelling op het 
macula-vlak weer. Omdat er tege
lijkertijd een inertie-bijdrage 
is, varieert de top van de resul
terende versnellingsvector sinus- 
oïdaal over de lijnstukken a t/m g.

respons. Daar echter volgens fig. 28 gedurende de gehele para 11 elschomme1 periode 
in stand d de versnellingsvector nagenoeg loodrecht op de striola is gericht en
in stand f langs de striola, zouden we aldus in stand d gedurende de gehele
periode spikes moeten meten, in stand f daarentegen nooit. Uit fig. 25 blijkt 
duidelijk dat dit niet het geval is, zodat de veronderstelling met betrekking 
tot de respons bepalende momentane versnelling onjuist is.

Tot slot is er nog de term met dubbele frekwentie. Vervangen we in fig. 28
de lijnstukken a t/m f door zeer smalle 'krakelingen1 en laten we de top van de
versnellingsvector deze contour doorlopen dan kunnen we ons voorstellen hoe in 
werkelijkheid de versnellingsvector in het macula-vlak bij pa ra 11 el schommel- 
stimulatie varieert. De projecties van de verticale bijdrage (tabel 6) zijn even
eens uitgezet in fig. 26 op dezelfde manier als de reeds eerder besproken projec
ties van de horizontale bijdrage. Daar de amplitude van de verticale bijdrage 
veel kleiner is dan die van de horizontale, merken we de invloed op de respons 
alleen op als de projectie van a^ op het macula-vlak ongeveer in de richting van 
de striola ligt (stand b en d). Omdat er dan geen excitatie van de haarcel door 
de horizontale component is, uit de verticale component zich in een dubbele res
pons indien deze zelf een versnel 1ingsbijdrage in de pol arisatie-richting heeft 
(stand b en d, zie tevens fig. 25). Bij de andere standen zijn de maxima groter 
dan die bij zuiver rechtlijnige stimulatie zouden zijn gevonden; de negatieve 
excitatie door de horizontale bijdrage is groter dan de positieve excitatie door 
de verticale zodat er geen dubbele respons kan ontstaan.

Het voorgaande laat zien hoe complex eigenlijk de para 1Ielschomme1stimu 1us 
toch nog is. Daarom kan het gevoeligheidsgebied slechts voldoende nauwkeurig
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worden bepaald met een werkelijk rechtlijnige stimulatie (hoofdstuk V).

3.^ Het niet-intacte labyrint

Uit meetserie B blijkt dat een verblijf van het preparaat in de koelkast 
voor het 1abyrint dusdan i ge gevol gen heeft dat het niet meer als een 'intact' 
labyrint is te beschouwen. In tabel 6 hebben we gezien dat voor een intact sys
teem, ongeacht de stand van het proefdier, een nagenoeg constant fase-verschi1 
tussen versnel 1 ings- en respons-extreem optreedt. In fig. 29 staan de respon
sies bij tien verschillende horizontale draaistanden van het proefdier op de 
para 11 elschomme1 (meetgegevens in tabel 7). Het fase-verschi1 van ongeveer 35°, 

waarmee de respons van een intact systeem voorloopt op de versnelling, blijkt 
nu bij alle horizontale standen ongeveer 50° nalopen te zijn. Ook is, ongeacht 

de stand, de respons steeds ongeveer even groot.

Tabel 7 Serie B
H = horizontaal

(5 = 180°, lp = 0°)
V = verticaal

(5 = 180°, <j) = 0°)

Meetgegevens van een 
single unit van een ven- 
traal gesloten preparaat; 
na nacht in koelkast: 
niet meer intact.
Para Helschoimne 1:

f = 0,36 Hz 
A = 0,25 m

Voor registraties zie 
figuren 29 en 30.

stand in 
graden

max. respons 
spikes/sec

fase-nalopen($°) 
van max.re sp. op
stimulus-extreem

<(> = 0 H 14 47
10 22 52
20 24 53
30 18 48
40 22 36
50 21 48
60 14 48
70 20 48
80 20 51
90 25 57

<|) = 0 V 25 41
10 22 43
20 13 71
30 17,5 82
40 15 90
50 11,5 92
60 8,5 97
70 6 92
80 6 107
90 5 102
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Fig. 30 Serie B : ventraal gesloten, niet-intact preparaat. 
Spike-dichtheidscurven bij de verticale standen i|; (zie tabel 7)
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In fig. 30 staan de responsies bij tien verschillende verticale kantelstan- 
den van het proefdier op de para 11 el schommel (meetgegevens in tabel 7). Het fase
verschil - aanvankelijk 50° - stijgt tot 90°. Hieruit blijkt dat de overdrachts

functie van het niet-intacte systeem afhankelijk is van de kantelhoek van het 
proefdier met de verticaal. Er moeten derhalve hoge eisen worden gesteld aan de 
toestand van het preparaat c.q. het labyrint. Een geprepareerd en gebruikt proef
dier is uitstekend te bewaren, al of niet in een koelkast, voor volgende experi
menten. Nadat het proefdier op temperatuur is gekomen en/of de curare is uitge
werkt, blijkt het gedrag van de kikker op b.v. kantelen en horizontaal draaien 
normaal, evenals ademhaling, hartslag en doorbloeding van de huid. Daarentegen 
moeten we op grond van de meetresultaten veronderstellen dat het voor elektro
fysiologisch onderzoek geprepareerde labyrint, ondanks het mechanisch intact 
kapsel, in één dag (koelkast) of in enkele dagen veranderingen ondergaat waardoor 
het niet meer als een 'intact labyrint' is te beschouwen.

3.5 Discussie in verband met de literatuur

Uitspraken over een dynamisch bepaald gevoeligheidsgeb1ed van haarcellen ge
baseerd op actiepotentiaa1 responsies zijn in de literatuur niet bekend. Wel zijn 
dynamische metingen verricht waarbij men momentane versnelling bij kleine kantel- 
snelheden als stimulus gelijkstelt aan constante versnelling (Lowenstein en 
Roberts, 19^9; boe e.a.,1973). In deze gevallen kan men eigenlijk niets over de 
statische richting-afhanke1ijke gevoeligheid zeggen, omdat geen statische metin
gen zijn verricht; om iets over de dynamische gevoeligheid te zeggen, zijn de 
metingen noch bedoeld, noch geschikt omdat de richting waarin wordt gestimuleerd 
voortdurend varieert.

Ook het zijlijnorgaan leent zich voor het bepalen van het dynamisch gevoe- 
1igheidsgebied van haarcellen. Aan de afferente vezels van een zijlijnorgaan 
kunnen (zoals bij het labyrint) actiepotentialen worden afgeleid. Daarnaast zijn 
aan de cupula, zolang deze beweegt, potentiaa1 veranderingen te meten die nauw
keurig de stimulus volgen en die - naar analogie van het gehoororgaan - micro- 
phonics worden genoemd. Aan de hand van deze microphonics-output is het gevoelig- 
heidsgebied bepaald. Daar deze microphonics alleen optreden bij dynamische stimu
li, is het hiermee bepaalde gevoe1igheidsgebied noodzakelijk een dynamisch.

Harris en van Bergeijk (1962) stimuleerden een zijlijnorgaan van een vis 
(Fundulus heteroclitus) door in een waterreservoir, waarin zich de vis bevond, 
een zuiger met constante amplitude en frekwentie (100 Hz) sinusoïdaal te laten 
bewegen. De afstand tot het orgaan was constant, alleen de richting varieerde in
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stappen van 15°- In de metingen tussen -90° en +120° ten opzichte van de longi

tudinale as van het proefdier is de invloed van de contour van het dier op de 
stimulus ter plaatse van het gemeten zij 1 ijnorgaan merkbaar. Deze invloed zou nog 
groter zijn geweest in het meetgebied voorbij 120 . Toch geeft hun tekstfig. 10 
voldoende informatie om te mogen besluiten tot een tweezijdig gevoeligheidsge- 
bied waarvan in ieder geval één zijde ongeveer cirkelvormig is.

Flock (1965) onderzocht een zijlijnorgaan van de kwabaal (Lota vulgaris).
Hij schoof een pipet over de cupula en dreef deze rechtstreeks aan. Ook hij sti
muleerde met een sinusvormige beweging van 100 Hz met een constante amplitude, 
echter in verschillende richtingen; hij registreerde daarbij de microphonics. De 
grafisch uitgezette resultaten leverden het in fig. 31 weergegeven gevoeligheids- 
gebied op. Loodrecht op de meest gevoelige richting resteert een eindige gevoe
ligheid die Flock verklaart uit het onderling ongeveer 10 tot 15 graden in rich
ting verschillend georiënteerd staan van naburige haarcellen. Het blijkt dat 
altijd twee haarcellen met tegengestelde pol arisatie-richtingen gecombineerd 
worden gemeten. Dit voert tot het tweezijdige gevoe1igheidsgebied.

Verder kon hij de vorm van de microphonics voorspellen door aan te nemen 
dat excitatie optreedt als de stereocilia in de richting van het kinocilium 
bewegen en inhibitie in de andere richting en dat daarenboven de optredende 
excitatie aanmerkelijk groter is dan de inhibitie bij eenzelfde stimulus. Op 
basis van microphonics voerde Flock een hypothetisch gevoeligheidsgebied in 
(fig. 32) waarover hij zegt: 'The amplitude of the receptor potential is pro
portional to the component vector of displacement parallel to the rows of stereo-

no* 90* óo* Fig. 31
Richtinggevoeligheid van een zij- 
lijnorgaan-unit in poolcoördinaten
representatie naar Flock (1950, 
fig. 50) .
De amplitude van de microphonia po
tential is uitgezet in de stimula- 
tie-richtingen (vibratie-amplitude 
4 y m en frekwentie 100 Hz).

------- gevoeligheidsgebied

....... cupula

• kinocilium

stereocilia
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Fig. 32
Geïdealiseerde richtinggevoeligheid 
van één haarcel uit een zijlijn
orgaan gebaseerd op microphonics.
Flock, 1971, fig. 19.

cilia. In the figure the receptor potential generated by equal amplitudes of cu
pular displacements in opposite directions is proportional to the distance cut 
out by the two circles. The amount of depolarisation is larger than of hyper
polarisation1. Op de vraag in hoeverre 'displacement' hier terecht is gebruikt, 
komen wij in het volgende hoofdstuk terug.

4 Conclusies

1 - Statisch is het gevoeligheidsgebied van haarcel-units in de macula sacculi
van Rana esculenta niet nauwkeurig te bepalen omdat het gemiddelde aantal 
actiepotentiaien van een positie-respons zeer laag is. Toch is aangetoond 
dat het gevoeligheidsgebied niet evident cirkelvormig is. De uitspraak dat 
de component van de versnelling langs de haarceipolarisatie-richting bepa
lend is voor de respons is dan ook slechts een benadering.

2 - Het gevoeligheidsgebied is dynamisch te bepalen met para 1lelschommelstimula-
tie (kleine amplitude en constante frekwentie): in dat geval wordt evenmin 
een cirke1vormige contour gevonden. Omdat echter de stimulus niet werkelijk 
rechtlijnig is, maken invloeden van de verticale beweging van de schommel 
het vastleggen van de juiste vorm onbetrouwbaar.

3 - Het merendeel van de gemeten units blijkt in een beperkt gebied van de macula
te liggen. Dit is te verklaren uit de door de preparat ie-techniek beperkte 
plaatsingsmogelijkheid van de elektrode in de nervus saccularis.

4 - Het 'intact' zijn van het labyrint hangt mede af van de ouderdom van het
preparaat.
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IV DE TEMPORELE OVERDRACHTSFUNCTIE

1 I nleiding

Het onderzoek naar de spatiele eigenschappen van haarcellen is specifiek 
voor statoliet-systemen (cf.l 3-3 blz.65); het onderzoek naar de temporele eigen
schappen van haarcellen kan in principe aan elk haarcel-systeem geschieden.
Men tracht inzicht te krijgen in de werking van een systeem door op een of andere 
wijze de stimu 1us-respons-relatie te formuleren. Afhankelijk van de meetmethode 
(microphonics, actiepotentialen, registratie van oogbeweging of psychofysisch 
onderzoek) geldt de geformuleerde relatie voor dat deel van het systeem dat 
bijdraagt in de respons.

Sommige uitspraken in de literatuur zijn beschrijvend van aard, doordat is 
gezocht naar synchroniteit tussen stimulus- en responsparameters. Bij onderzoe
kingen aan het statoliet-systeem zijn deze uitspraken schaars; in publicaties over 
de zijlijn komen ze wel voor. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de grotere 
toegankelijkheid van de zijlijn voor onderzoek waardoor over dit systeem litera
tuur van oudere datum bestaat; daarnaast leent het gecompliceerde statoliet- 
systeem zich minder voor deze beschrijvende methode. Andere uitspraken zijn 
gebaseerd op systeem-analytische methoden en geven als uitkomst een model. Ge
baseerd op deze laatste methode zijn een aantal publicaties voorhanden over 
statoliet-systemen, niettemin komen ook hier uitspraken voor die sterk beschrij
vend van aard zijn.

1.1 Literatuur van beschrijvende aard

Jielof, Spoor en de Vries (1952) hebben de zijlijn van de pos (Acerina cernua. 
een zoetwatervis) bestudeerd. De vis werd gefixeerd in een waterbassin; de zijlijn 
werd gestimuleerd door een waterstroom. De cupula-beweging van een zijlijnorgaan 
werd stroboscopisch gemeten terwijl met een elektrode de microphonics werden af
geleid. Bij 1(8 Hz variatie in de waterstroom vonden zij dat de cupula-deviatie in 
fase was met de microphonics. Mede in verband met de optredende frekwentieverdub- 
beling van de mi crophoni cs concl uderen zij dat het uitgerekt zijn van de cilia een 
maat is voor de amplitude van de microphonics.

Kuiper (1956) deed overeenkomstige metingen bij verschillende frekwenties.
De microphonics bleken bij 20 Hz 45° voor te lopen op de cupula-deviatie, bij 
100 Hz in fase te zijn en bij 500 Hz 180° na te lopen. Kuiper merkt hierover op:
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'We shall discuss that, whereas the amplitude of the cupula is significant for 
the stimulation of the cell, it is possible that the voltage of the microphonic 
effect is related to the velocity'.

Harris en van Bergeijk (1962) onderzochten eveneens de zij'lijn van een vis 
(Fundulus heterocl i tus) . Zij lieten een bol sinusoi'daal bewegen in een bassin 
waarin het proefdier zich bevond. Uit het verband tussen de vibratie-amp1itude 
van de waterdeviatie ter plaatse van het zijlijnorgaan en de microphonics con
cluderen de schrijvers dat de waterverplaatsing de 'driving force' is, omdat bij 
de resonantiefrekwentie (140 Hz) de microphonics 90° bij de waterdeviatie nalopen 
Eigenlijk is het fase-verschi1 120°, hiervan worden echter 30° toegeschreven aan 
de 0,6 msec latentietijd van de microphonics.

Bij metingen aan de zijlijn van de kwabaal (Lota vulgaris) dreef Flock 
(1965, I97I) de cupula van een zijlijnorgaan direct aan. Zo kon hij de micropho
nics rechtstreeks met de deviatie van de cupula vergelijken. Hij stelt dat de 
deviatie van de cupula in fase is met de respons. Vergelijken we echter zijn 
meetwaarden (Flock, 1965, fig.43) met die van Kuiper (1956, fig.43) dan blijkt 
dat beide schrijvers een ongeveer even groot fase-verschi1 als functie van de 
frekwentie vinden.

Harris en Milne (1965) leidden actiepotentialen af van een zijlijnorgaan van 
de klauwpad (Xenopus laevis). Zij stimuleerden met een bewegende bol, gestuurd 
door een zaagtandvormig signaal. Louter kwalitatief concluderen zij: 'The burst 
lasts about as long as the motion of the ball so water velocity is the proper 
stimulus'. De meetgegevens zijn echter volgens ons ook als volgt te verklaren: 
als de snelheid van het water constant is (dus ook de kracht op de cupula) dan 
is ook de respons constant; is echter de snelheid niet constant (bijgevolg de 
kracht niet) dan is er óf geen activiteit óf een 'burst' actiepotentialen.

1.2 Systeem-analytische methoden

Een van de eerste publicaties waarin werd getracht een analyse van het stato 
liet-systeem te geven, is van de hand van von Békésy (1935). In zijn onderzoek 
stimuleerde hij proefpersonen met harde akoestische zwevingen (laagfrekwent) .
Zij reageerden hierop met onwillekeurige hoofdbewegingen met de periodiciteit van 
de zwevingen. Uit het fase-verschi1 tussen zwevingen en hoofdbewegingen conclu
deerde von Békésy dat het gestimuleerde systeem meer dan kritisch gedempt is.
Ook stelde hij vast dat de resonantiefrekwentie van het systeem niet beneden de 
30 Hz ligt. Ondanks de meer dan kritische demping is het systeem door de relatief
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hoge resonantiefrekwentie niet traag. Dit manifesteerde zich ook in de gemeten 
reactietijd - de tijd tussen het begin van de stimulatie en de inzet van de hoofd
bewegingen - die 0,1 ä 0,2 seconden was. Jongkees en Groen (19^6) konden op basis 
van para 11 el schommel metingen hiermee instemmen.

Na een snelle hoofdbeweging wordt een nieuw-ingenomen stand vrijwel onmid
dellijk als zodanig waargenomen. Deze ervaring sluit aan bij de opvatting dat het 
statoliet-systeem niet traag is. Deze opvatting wordt nog versterkt door de 
metingen van de Vries (1950). Hij stimuleerde statisch en dynamisch de statolie- 
ten van dode preparaten van de snoek (Esox lucius), de baars (Perea fIuviati1is), 
de pos (Acerina cernua) en de zeelt (Tinea spec.). Uitgaande van de veronderstel
ling dat de statoliet binnen de endolymfe mocht worden opgevat als een tweede- 
orde systeem, kon de Vries de coëfficiënten hiervan uit röntgenopnamen van de 
statoliet berekenen. Omgewerkt komt zijn mechanische overdracht neer op:

1 *H(s) =-------- ---------
s2 + 195s + 16900

hetgeen een minder dan kritisch gedempt tweede-orde systeem (dempingscoëfficiënt 
? = 0,8) met hoge resonant ief rekwent i e (ton = 130 tot 140 rad/sec ) voorstelt.

Dit bleef de idee over het statoliet-systeem totdat Meiry (1965), Young en 
Meiry (1967) en Young e.a. (1969) een psychofysisch model presenteerden. Zij 
baseerden hun model op de fase-verschi1len tussen de door proefpersonen waarge
nomen sensatie en de stimulus (lineaire, sinusoTdaal variërende snelheid). Even
eens betrokken zij hierin de latentietijd van de sensatie tengevolge van constan
te, horizontale lineaire versnelling. Dit model is later herzien en uiteindelijk 
gepresenteerd als een tweede-orde systeem toegeschreven aan de mechanische 
transducer gecombineerd met een (niet-ideale) differentiërende factor die aan

De overdrachtsfunctie H(s) in het frekwentie-domein is de Laplace-getransfor- 
meerde van de impulsresponsh(t) in het tijd-domein. Een factor (s + a) in de 
overdrachtsfunctie, waarin s de complexe frekwentie is en a een reeël getal 
aanduidt, houdt in de teller een differentiatie, in de noemer een integratie 
in. Voor a ^ 0 heet deze integrerende of differentiërende factor 1niet-ideaal'. 
Factoren waarin de exponent van s groter dan één is, komen eveneens voor. De 
exponent van s bepaalt de orde van de factor. Is in de output op een sinusvor
mige input de 'transient' van de start uitgedoofd (c.q. de 'steady state' be
reikt) dan mogen we de 'complexe frekwentie' s laten overgaan in jto (hierin 
is w de cirkelfrekwentie uitgedrukt in radialen per seconde; w = 2iTf, met de 
frekwentie f in Hz). De amplitude van H(jüi) is dan een maat voor de amplitude, 
het argument van H(jm) voor de fase van de respons. De overdrachtsfuncties zijn 
altijd betrokken op de versnelling; s = 1 correspondeert met een cirkelfrekwen
tie van 1 rad/sec.
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neural processing' werd toegedacht. Zij vinden:

1,5 ( s + 0,076
( s + 0,19 ) ( s + 1,5

Met tweede-orde systeem hierin is meer dan kritisch gedempt en heeft een lage 
resonan ti ef rekwent i e (c = 1,6; co^ = 0,53 rad/sec). Het mechanische systeem is 
hierdoor traag, hetgeen in strijd is met het systeem van de Vries. Toch zal door 
de 'speeding up' van de niet-ideale differentiërende factor het systeem minder 
traag zijn, wat ook te verwachten is van een psychofysisch model dat immers moet 
overeenstemmen met onze ervaring van alledag.

De laatste jaren zijn er publicaties verschenen waarin is getracht een model 
te baseren op elektrofysiologische metingen. In 1971 deden Vidal c.s. een sugges
tie over een overdrachtsfunctie op grond van elektrofysiologische metingen aan 
het statoliet-orgaan van de kat. Statische stimuli gaven een positie-respons. 
Sinusoïdaal bewegen op een kantel tafel (binnen kleine hoek) veroorzaakte een 
respons die voorliep op de stimulus. Dit leidde tot de meest eenvoudige voorstel
ling van een overdrachtsfunctie:

H (s) = G ( 1 + K s )

De gemiddelde waarde van K was 0,2 sec.
Mayne (1966,1967,1974) ontwikkelde een model op basis van elektrofysiologische 

metingen van Lowenstein en Roberts (1949) aan de stekelrog (Raja clavata). Zij 
kantelden hun proefdier heel langzaam, 'pseudo-statisch' (I 2.4.3-2 blz.49,
I 3-2 blz.63 en III 2.3-2) en vonden voor de responsies van éénzelfde unit op 
kantelen in éénzelfde vlak een fase-verschi1 tussen de twee kantelrichtingen. 
Lowenstein en Roberts zijn hierop niet verder ingegaan. Mayne vergeleek de res
pons,die bij continu kantelen met kleine hoeksnelheid optrad, met de respons bij 
statische stimulatie (vaste kante 1 standen) . Ongeacht de kante 1 richting verschoof 
de dynamische respons ten opzichte van de statische in de tijd naar voren. Aldus 
was Mayne de eerste die zich realiseerde dat het respons-extreem steeds voorloopt 
op het stimulus-extreem.

Na een aantal suggesties over de mechanische achtergronden van zijn model, 
presenteert de auteur als zijn laatste standpunt (1974) dat de respons van het 
statoliet-systeem kan worden opgevat als de verschi1-output van een gewone en 
een integrerende versnel 1ingsmeter. Op deze basis wordt dan de overdrachtsfunctie:

H (s) = Kx - K2
“1

S + 001

s + Kooi
Ki met K1 s + cox

K2
Ki

Hierin zijn Kx en K2 gevoeligheidsfactoren van respectievelijk de gewone en de
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integrerende ve rsne 1 1 i ngsmeter. Deze factoren zijn in hun onderlinge verhouding 
verantwoordelijk voor het eindresultaat. Aan de hand van dit model kon Mayne de 
metingen van Lowenstein rubriceren in drie groepen met verschillende K-waarden 
(K = 1, K = 0,36 en K = 0) echter met nagenoeg constante ioi(0,23 - 0,25) .

Deze indeling loopt parallel aan de in de literatuur beschreven LA- en HA- 
units (zie I 2.4.3-2 blz.51). Als K2 = 0 (K = 1) dan is de output proportioneel 
met de versnelling met een gevoeligheidsfactor Kj; dit komt overeen met de LA-units. 
Neemt K2 in grootte toe (0 < K2 < Kj of 0 < K< 1) dan wordt de invloed van de 
integratie steeds groter. In de overdrachtsfunctie is de integratie-term afge
trokken van de proportionele term met als resultaat een fase-voorlopen van de 
respons op de versnelling. Dit effect is maximaal voor K2 = Kj (K = 0). Ook bij 
de HA-units liep de respons altijd in fase voor op de versnelling.

Young en Mayne hebben elk afzonderlijk getracht bevestiging van hun eigen 
model te verkrijgen door het inpassen van meetgegevens uit de literatuur. Hoewel 
hun modellen op respectievelijk psychofysische en elektrofysiologische meetwaarden 
zijn gebaseerd, hebben zij toch getracht gebruik te maken van literatuurgegevens 
over de oogbeweging van mensen bij. sinusoïdale stimulatie (Ke 1 logg, 1965) . In dit 
onderzoek werden proefpersonen rond hun dorso-vent ra 1e as gedraaid in een verti
caal vlak; de snelheid was constant. Bij drie verschillende hoeksnelheden vond 
Kellogg fase-verschi1len tussen de oogtegendraaibeweging en de kantelhoek. Vol
gens 'personal communication' met Kellogg (Young e.a.1969) pasten deze fase-ver
schi lien bij het model van Young. Dit houdt in dat de fase-verschi11 en als na
lopen zijn geïnterpreteerd. Mayne (1973) stelt echter dat - eveneens uit 'perso
nal communication' met Kellogg - is gebleken dat dit fase-vóór 1 open moet zijn, 
waardoor Kellogg's metingen precies passen bij zijn model indien de waarden van 
K klein wordt genomen. Hoewel door deze uitspraak de metingen van Kellogg niet 
meer aansluiten bij het model van Young, is dit desondanks nog steeds een goede 
beschrijving van de psychofysische resultaten.

Metingen aan oogbewegingen stemmen blijkbaar meer overeen met elektrofysiolo
gische metingen dan met de resultaten van psychofysisch onderzoek. Een onderzoek 
van Scholtz (1972) bevestigt dat we het fase-verschi1 in het door Kellogg onder
zochte frekwentie-gebied inderdaad als voorlopen moeten interpreteren. Ook Scholtz 
vond, bij stimulatie van mensen op een pa ra 1 lelschomme1, fase-voorlopen van de 
oogbeweging.

2 Experimenten en resultaten

Experimenten en verwerkingstechniek zijn overeenkomstig het vorige hoofd
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stuk. Bij dezelfde stand van het proefdier (5 =<)> = iJj = 0°) en gelijke begin-ampli- 
tude van de paral lel schommel beweging (0,25 m) zijn nu metingen verricht bij ver
schillende frekwenties. De parallelschommel stond - door variatie in de ophangdraad- 
lengte - een frekwentie-variatie van een half octaaf toe. De resultaten voor 96 
units staan in tabel 8. Voorbeelden van transiënt-responsies op de start van de 
pa ra 11 el schommel staan in fig. 33-

Tabel 8 Gegevens van parallelschommelmetingen bij verschillende frekwenties 
en gelijke proef diers tand (5 = 180 r(J> =iji = 0 ) .

Schommel-
frekwentie 

(Hz)

Fase-verschil max. 
respons t.o.v. max. 
versnelling in graden

Standaard
deviatie

Aantal
gemeten
units

0,34 + 39 8 48
0,40 + 34 7 17
0,43 + 35 7 6
0,48 + 33 12 25

Fig. 33
Transiëntresponsies op start schommelbeweging (f = 0,4 Hz; A = 0,25 m)
Boven:schommeldeviatie;midden:spike-dichtheidscurve; onder :spike-tijdhistogram.
De twee voorbeelden vertegenwoordigen haarcel-units aan weerszijden van de striola; 
hierdoor treden de responsies in onderling verschillende halve periodes op. Dit 
heeft tot gevolg dat er onder gelijke startomstandigheden verschil in transient 
ontstaat.
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3 Verwerking resultaten in bestaande modellen

Door de beperkte bandbreedte waarbinnen met een paral lel schommel de frekwen- 
tie te variëren is, is het niet mogelijk uit de verkregen resultaten de over
drachtsfunctie vast te stellen. Eigenlijk kunnen we met de para 1 el 1 schommel alleen 
constateren dat bij de gemiddelde frekwentie 0,4 Hz (ü) = 2,5 rad/sec) de fase ge
middeld 35° voorloopt (tabel 8). Het is zelfs niet mogelijk uit de steady state 
respons bij sinusoïdale stimulatie te beslissen of de maximale respons 35° voor
loopt op het versnel 1ings-extreem of 145° na. In beide halve periodes kan respons

optreden afhankelijk van de striola-zijde waar de gemeten haarcellen zich bevin
den. Daar we echter niet weten aan welke zijde, kunnen we niet kiezen tussen 
vóór- of nalopen.

Bij de door Mayne geïnterpreteerde kanteltafelmetingen van Lowenstein en 
Roberts was het wel mogelijk te kiezen, door de respons op dynamische stimuli te 
vergelijken met die op statische. Zowel statisch als dynamisch (bij kleine con
stante kantelsnelheden) is de stimulus de, in het macula-vlak roterende, gravi- 
tatiekracht-projectie. Om bij para 1le1schommeImetingen over fase-voor- of nalopen 
te kunnen beslissen, dienen we de stimulus (de in het horizontale vlak sinusoïdaal 
langs een rechte lijn variërende inertie-kracht) te vergelijken met een andere 
stimulus in dezelfde richting. Het eenvoudigste is, hiervoor gebruik te maken van 
de transiënt - respons bij de start van de para 11 elschommeIbeweging. Het extreem 
van deze respons treedt onmiddellijk na de start op (fig. 33). Het systeem rea
geert dus snel, zodat 35° in fase vóórlopen aannemelijker is.

Daarnaast hebben wij onze meetgegevens vergeleken met modellen van een stato- 
liet-systeem die uitgaan van elektrofysiologische metingen of waarin een omschre
ven aandeel aan het perifere deel van het systeem wordt toegeschreven. Volgens het 
model van de Vries (1950), waarvoor in fig. 34 de Bode-diagrammen* zijn uitgezet,

* In de steady state ( waar s overgaat in ju ) is de overdrachtsfunctie te 
schrijven als:

H(jio) = RH(jü>) + j IH(jüi)

waarin RH(jto) en IH(ju) respectievelijk het reële en het imaginaire deel 
van H(jw) voorstellen. In de Bode-diagrammen zijn als functie van ü) uitgezet:

de versterking en

de fase arctg (iH (ju)/RH (jü>))

De Bode-diagrammen zijn altijd betrokken op de versnelling.
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Fig. 34 Bode-diagrammen (de Vries)
1Overdrachtsfunctie: H(s) =-----------------

s2 + 195s + 16900

is de mechanische overdracht zo snel dat bij onze meetfrekwentie nauwelijks fase- 
nalopen optreedt. Er treedt zelfs fase-vóór 1 open op wat door 'hair cell processing' 
zou kunnen ontstaan.

Voor de overdrachtsfunctie van Young (1967) zijn, zowel met als zonder de 
differentiërende factor, in fig. 35a de Bode-diagrammen en in fig. 35b de tran- 
siënt-responsies uitgezet. Het tweede-orde systeem uit Young's model - door hem 
toegeschreven aan mechanische overdracht - geeft voor cu = 2,5 rad/sec een fase- 
nalopen van 144°. Theoretisch stemt dit met onze meetwaarden overeen indien we 

deze als fase-nalopen interpreteren. Dit laatste is onwaarschijnlijk zoals blijkt 
uit de transiënt-respons. Vergelijken we de transiënt-respons van Young's tweede- 
orde systeem (op de start van een cosinusfunctie van ut met u = 2,5 rad/sec ) met 
het door ons gevonden experimentele resultaat (fig. 33) dan blijkt het systeem 
in werkelijkheid veel sneller te zijn.

Veronderstellen we dat Young's 'neural processing' factor vóór de plaats ligt 
waar wij de actiepotentia 1 en hebben gemeten (in de primaire afferenten) dan kunnen 
we onze meetgegevens vergelijken met de output van Young's gehele model. Door uit
breiding met de differentiërende factor volgt uit dit model fase-voor1 open over een 
zeker frekwentiegebied. Bij onze meetfrekwentie is er echter nog geen overeen
stemming. Wel is het systeem door deze uitbreiding duidelijk sneller geworden, 
waardoor de transiënt-respons dichter bij ons experimentele resultaat ligt.

Wat transiënt-respons en fase-voorlopen betreft, sluiten onze meetgegevens 
aan bij de overdrachtsfunctie van Vidal e.a. (1971).
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In het Mayne-model is uj nagenoeg constant (0,24); tevens geldt 0< K < 1
Er is echter geen K in dit interval die zowel aan onze meetwaarde als aan ooi=0,24
voldoet. Verschil in proefdier en het 'open-zijn' van Lowenstein's preparaten
kunnen daarvan de oorzaak zijn. Nemen we K en variabel dan kan onze meetwaarde
(to = 2,5 rad/sec; O = +35 ) aan dit model voldoen als 0 < K < 0,3; voor K > 0,3
n

voldoet alleen de fysisch niet-reaIiseerbare oplossing met negatieve uj . Voor 
twee combinaties van K en (0 < K < 0,3 ; cui= variabel) waarbij wordt voldaan 
aan onze meetwaarde (con= 2,5 rad/sec ; 4> = +35°) zijn in fig. 36a de Bode-diagram 
men geconstrueerd. In fig. 36b zijn de bijbehorende transiënt-responsies op een 
cosinusfunctie bij de meetfrekwentie afgebeeld.

Uit de Bode-fase-karakteristiek blijkt dat de gekozen K, toj combinaties aan 
de meetwaarde voldoen. De versterkingskarakter1stiek laat zien dat - zoals van 
een fase-draaiend systeem als dat van Mayne ('lead-lag' systeem) mag worden ver
wacht - voor hogere frekwenties de versterking naar een constante waarde gaat. 
Hiermee voldoet het model van Mayne niet voor hoge frekwenties, omdat uit ons 
vibratie-onderzoek (hoogfrekwente stimulatie) blijkt dat de respons naar nul gaat. 
Het voor hoge frekwenties niet naar nul gaan van de versterking uit zich in de 
transiënt-respons. Op het tijdstip nul heeft de output al een eindige waarde 
(zelfs groter dan de maximale waarde in de steady state tengevolge van het 
'lead-lag' karakter van de overdracht), wat niet realiseerbaar is.

Het model van Mayne heeft nog een consequentie die voor K = 0 eenvoudig is 
aan te tonen. Indien u(t) de output van het model is bij een input i(t) dan geldt 
voor de overdrachtsfunctie:

u(s) Ki(s)
K(s) = —— = —---1 (s) S + (1)1

hetgeen in het tijd-domein inhoudt:

t
u(t) = K i (t) - oo ƒu(t)dt 

1 1 0

De werking van de tweede term zou, analoog aan wat Young en Oman (1970) aan de 
overdrachtsfunctie van halfcirkelvormige kanalen toevoegden, adaptatie kunnen wor
den genoemd. Dat de relatie in het tijd-domein kan worden voorgesteld door een 
verband dat eenvoudig door een negatieve terugkoppeling is te simuleren, maakt 
het ogenschijnlijk aantrekkelijk dit adaptatie te noemen. Hierdoor wordt echter 
een fysiologische verklaring gesuggereerd die niet wordt gesteund door feiten. 
Iedere negatieve terugkoppeling hoeft niet noodzakelijk adaptatie te zijn. Boven
dien is negatieve terugkoppeling slechts één van de mogelijkheden waardoor het ver 
band kan worden verklaard.
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Fig. 36a Bode-diagrammen (Mayne) Q: parallelschommelmeetwaarde.
S + K(i)j

Overdrachtsfunctie: H(s) = - voor verschillendes + UJl
K,toi combinaties.
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Fig. 36b
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Transiënt-respons (Mayne)
Bovenste curve: start van een sinusoïdaal variërende stimulus (versnelling) 

met cirkelfrekwentie (o = 2,5 rad/sec.
Onderste curve: respons van het systeem s + Kml

s + ÜJj
links - K = 0,125 uj = 24,32 

rechts - K = 0,125 = 1,58
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it Samenvatti ng

Op basis van de door ons gevonden transiënt-respons (fig. 33) en de litera
tuur (von Békësy, Mayne, Vidal e.a.) interpreteren we onze metingen als fase- 
voorlopen.
- Een zeer eenvoudige representatie is het model van Vidal:

H (s) = a + bs
- Voor hoge frekwenties schiet dit model tekort, daarom moet de factorb voor 

hoge frekwenties worden afgezwakt:

H(s) a bs
c + s

Dit is in feite het model van Mayne; substitueren we 

a = Kj - K2 ; b = K2 ; c = uj 

dan gaat deze overdrachtsfunctie over in:

H (s) = K,
“1

M - K9 1 z S + (1)1

- Voor hoge frekwenties geeft dit model een weliswaar niet meer toenemende, 
echter - door de factor Kj - toch nog constante versterking. Experimenteel 
daarentegen gaat de respons naar nul (vibratie, I 2.4.2 blz.36 en 2.4.3.3 
blz.57). De invloed van de factor Kj moet voor hoge frekwenties worden afgezwakt. 
Het door ons aangepaste model van Mayne gaat dan over in:

H (s)
U)2

K

Door substitutie van

s + G02

k = Kiü)2 “ K2ü)i

(K]^ — K2) (1)2

a = K

b = (O} + (1)2 
C = (Ü1OÜ2

vinden we als eenvoudigste representatie:

s + a

s + (Dl

H (s)

Deze overdrachtsfunctie komt in principe overeen met Young's 'revised' model 
maar dan met andere coëfficiënten. De door Young aan 'neural processing' toe
geschreven differentiërende factor is hooguit een gevolg van 'ha i r cell pro
cessing' omdat het systeem ter hoogte van de primaire afferenten wordt gemeten.
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Het is overigens niet vanzelfsprekend dat onze meetgegevens te beschrijven zijn 
met deze 'meest eenvoudige overdrachtsfunctie'.

5 Discussie

Onderzoek naar de overdrachtsfunctie geeft ons inzicht in het statoliet- 
systeem. Andere methoden die berusten op het zoeken naar synchroniteit tussen 
stimulus en respons kunnen hooguit incidenteel resultaat opleveren, omdat de 
relatie frekwentie-afhanke1ijk is. Dit resultaat is echter niet meer dan be
schrijvend, er mag geen conclusie uit worden getrokken.

Is de overdrachtsfunctie eenmaal bepaald dan kan men suggesties doen over 
een fysiologische interpretatie. Wordt bij sinusvormige stimulatie fase-voorlopen 
van de respons op de versnelling gevonden dan is het een kleine stap om over 
adaptatie te spreken (negatieve terugkoppeling via integratie). De fasische 
respons zou dan door terugkoppeling tot het niveau van de tonische respons wor
den teruggebracht. Afgezien van de vraag of dit een juiste voorstelling van 
zaken is (cf. I 2.4.3-2 ,b 1 z. 50-52), is dit een mogel ijke verklaring. Toch hoeft 
iedere locale terugkoppeling nog geen adaptatie te zijn. Terugkoppeling via 
integratie is bovendien slechts één van de vele mogelijke realiseerbare fysische 
modellen op basis van het mathematische model (de overdrachtsfunctie).

De bandbreedte van de pa ra 11 el schommel is klein; daarom kunnen we de over
drachtsfunctie niet gedetailleerd beschrijven. Wel kunnen we onze meetwaarden 
vergelijken met overdrachtsfuncties uit de literatuur. In hoofdstuk III is al 
opgemerkt dat apparatuur nodig is die werkelijk rechtlijnige stimulatie mogelijk 
maakt. In dit hoofdstuk blijkt het bovendien nodig te zijn dat deze apparatuur 
een veel bredere frekwentie-variatie toestaat dan het halve octaaf van de 
para 11 elschommel (zie V) .

6 Conclusies

Op basis van onze para 1le1 schommel metingen en literatuurgegevens concluderen 
we dat het sacculus-systeem van Rana esculenta snel reageert. Een aan mechanische 
transducing toegeschreven tweede-orde systeem met hoge resonantie-frekwentie en 
lage dempingscoëfficiënt is weliswaar snel, doch kan nooit voor het gevonden 
fase-voorlopen verantwoordelijk zijn.
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Uitbreiding van het systeem met een (ni et-i dea 1 e) differentiatie (hair 
cell processing) maakt fase-voorlopen wel mogelijk; we kunnen dan met geringere 
eisen voor het tweede-orde systeem volstaan. Een niet te lage resonantie-frekwen- 
tie is voldoende, zodat de mechanische transducer in ons meetgebied een minder 
dan 90° fase-nalopen geeft. De 'speeding up' van de 'hair cell processing' 
veroorzaakt uiteindelijk zelfs een fase-voor 1 open.

De overdrachtsfunctie tot en met het eerste neuron heeft als meest eenvoudige
vorm:

, , , s + aH(s) = k----------- -
s2 + bs + c
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V DE VERSNELLINGSBAAN

1 Stimul atietoestet

Om een zuiver rechtlijnige stimulus te verkrijgen maakten wij gebruik van 
een 'versnel 1ingsbaan1 (fig. 37). In deze figuur is alleen het onderste gedeelte 
(plateau - 2 bij 3 m - met '1 uchtvoeten'en rails) afgedeeld. Op het plateau be
vindt zich nog een opbouw; het geheel noemen we de (versnel 1ingsbaan-)cabine; het 
totale gewicht is ongeveer 1000 kg. De cabine rust via 'luchtvoeten' op een dub
bele rail. De luchtvoeten zijn geleiders waarin vele kleine (900 ym) gaatjes zijn 
geboord. De gaatjes staan aan de bovenzijde in verbinding met een buffervat met 
lucht onder hoge druk (200 ato); hierdoor wordt aan de onderzijde tussen lucht
voet en rail een luchtkussen (40 ym dik) opgebouwd. Om de cabine op de rails te 
houden zijn de luchtvoeten aan één zijde met de bijbehorende rail geprofileerd 
uitgevoerd. De rechte rails zijn met een nauwkeurigheid van 10 ym vlak geslepen.

Aan beide zijden van de cabine zijn stalen veren bevestigd waardoor die in 
een oscillerende beweging is te brengen. De veren krijgen een voorspanning die zo 
groot is dat zelfs als de cabine een beginuitwijking krijgt, de meest ontspannen 
veer nog voorspanning heeft. Door het inschakelen van de luchttoevoer naar de 
voeten start de oscillatie waarvan de amplitude langzaam uitdempt. Verwisseling 
van veren maakt het mogelijk de cabine te laten oscilleren met verschillende fre-

REGISTRATIE APPARATUUR

^VERSNELLINGSM.ETER.

'\TRILLINGSDEMPER.

JCHTVOETGElElßlNfi.

Fig. 37 De versnellingsbaan
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kwenties, variërend van 0,04 tot 2,85 Hz (0,3 tot 17,9 rad/sec). Bij de lage 
frekwenties kan de amplitude van de cabine (bij grote beginwaarde) constant wor
den gehouden door met de hand de demping te compenseren. De deformatiegrens van 
de veren beperkt bij lage frekwenties de beginamplitude tot maximaal 1,70 m.
Door amplitude-afname van de stimulus is de activiteit bij de laagste frekwentie 
na 6 oscillaties niet meer te onderscheiden van de rustactiviteit. Het aantal 
bruikbare oscillaties voor de middenfrekwenties loopt op tot 40. Voor de hogere 
frekwenties beperkt de stugheid van de veren de beginamplitude tot 5 cm afnemend 
tot enkele millimeters voor de hoogste frekwentie. Het aantal bruikbare oscilla
ties is hier ongeveer 20.

Het proefdier bevindt zich op een draaibaar blad (werkvlak) in de cabine.
De Y-as (verticaal) en de Z-as (horizontaal) staan loodrecht op de X-as, die - 
overeenkomstig de afspraak in II 1 - samenvalt met de hoofdstimu 1usrichting 
(lengterichting van de versnel 1ingsbaan).

Met een recorder (Ampex PR 500) werden geregistreerd: de respons, het sig
naal van een versnel 1ingsmeter (op het werkvlak in de X-richting) en een puls 
voor elke nul-doorgang van de cabine.

2 Experimenten en verwerking

Metingen zijn verricht aan 22 single units uit de sacculi van 11 kikkers.
Om inzicht te krijgen in de spatiele en de temporele problematiek werden zowel 
bij verschillende draaistanden in het horizontale vlak met gelijke stimulus als 
bij een vaste stand doch met verschillende stimuli meetseries met uitdempende 
amplitude gemaakt. Sommige van deze series bleken na verwerking afkomstig geweest 
te zijn van units van niet-intacte preparaten. Daarnaast zijn er nog meetseries 
gemaakt met constante amplitude (zie V 1).

Voor de bepaling van het gevoe1igheidsgebied werden meetseries gemaakt bij 
constante frekwentie. Het is slechts een enkele keer gelukt een meetserie van vol
doende lengte te verkrijgen om een uitspraak te kunnen doen over het gevoelig- 
heidsgebied (voor de problematiek hiervan zie I 2.4.3 blz. 43). Het proefdier be
vond zich achtereenvolgens in onderling 15 in het horizontale vlak verschillende 
standen (£ = 180°, <J> = variabel, = 0° ) . Een serie van <|> = +90° tot -75° is
voldoende omdat bij standen die onderling 180° verschillen, in de steady state de 

meetresultaten immers slechts verschillen ten aanzien van de halve periode waarin 
de respons optreedt.

Voor het onderzoek naar de temporele overdrachtsfunctie werden bij verschil
lende frekwenties meetseries uitgevoerd met het proefdier steeds in dezelfde stand.
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Bij 3 units waren de meetseries lang genoeg (minstens vier verschillende frekwen- 
ties per unit) om de overdrachtsfunctie erop te baseren.

De verwerking van de spikes geschiedde als volgt. Iedere spike werd omgezet 
in een standaardpuls (spike-puls) met een breedte voldoende groot om met behulp 
van een computer (PDP-12 systeem) tijdens het bemonsteren te worden opgemerkt. 
Telkens als er een spike-puls optrad werd niet alleen de inhoud van de overeen
komstige locatie maar ook die van alle volgende locaties met de eenheid verhoogd. 
Op deze wijze ontstond een cumulatieve sommatie van de spikes over de gehele uit
dempende oscillatie. Nadat een zo groot mogelijk aantal periodes was verwerkt, 
werd de spike-dichtheidscurve verkregen door het resultaat te 'smoothen' en te 
differentiëren. Deze methode is een variatie op de normale tijdhistogram-analyse. 
Het voordeel is dat de breedte van de bins (in tijdsduur overeenkomend met de 
sample-tijd) klein kan worden gehouden, ondanks het betrekkelijk geringe aantal 
spikes dat optreedt. De spike-dichtheidscurven zijn over een aantal periodes ge
middeld weergegeven in de respons-figuren 38, 39, ^0, 47, 48,en 49.

Verder werd voor iedere periode het oppervlak onder de spike-dichtheidscurve 
bepaald. Voor die locatie waar het oppervlak aan weerszijden even groot is, werd 
het fase-verschi1 met het versnel 1ings-extreem bepaald. De gemiddelde inhoud van 
een 16-tal locaties rond deze plaats gold als maximale respons. Voor de bepaling 
van de locatie van dit respons-maximum dient alleen het oppervlak onder de - 
tengevolge van de dynamische stimulus - plaatselijk verhoogde responscurve in de 
berekening te worden betrokken (zie de responsfiguren). Bij grote versnel 1ingsam- 
plitude ontstaan er in een deel van de periode geen actiepotentialen. Bij kleinere 
stimuli is de responscurve gedurende de hele periode ongelijjk nul. Afhankelijk van 
het tijdstip waarop de oppervlakte-bepa1ing begint, geeft dit een extra bijdrage 
in het berekende oppervlak, met als gevolg een fout in de localisatie van het 
maximum. Het oppervlak werd daarom slechts berekend boven het niveau van de rust- 
activiteit. Eigenlijk is dit de positie-respons, deze is echter voor een meetserie 
aan één unit op de versnel 1 ingsbaan altijd gel ijjk, omdat voor iedere stand van 
het proefdier de oriëntatie ten opzichte van de verticaal niet verandert daar 
slechts draaiing rond de Y-as mogelijk is.

Het programma berekende eveneens het totale aantal spikes per periode alsme
de de kruiscorre latie-functie tussen de spikedichtheidscurve (bepaald als boven) 
en de output van de versnel 1ingsmeter.

3 De karakteristieke relatie en het gevoel i ghe i dsgeb i ed

De gemiddelde responsies tijdens de meetserie aan één unit met stimulatie
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van het proefdier in 12 verschillende standen (5 = 180°, <p = 90° - n.l5°,i|i = 0°; 
n = 0,11) met constante frekwentie ( f = 0,15 Hz) en uitdempende amplitude zijn 
in fig. 38, 39 en 40 weergegeven. In fig.38 is de gemiddelde rustactiviteit uit
gezet; bij rechtstreekse telling bleek deze 4 spikes per seconde te zijn. Fig. 38 
is hierdoor geca1ibreerd. De schaalverdeling geldt eveneens voor figuren 39 en 40. 
Uit deze figuren blijkt de afhankelijkheid van de respons van respectievelijk de 
stimulusgrootte en de stimulusrichting.

3,3 sec = halve 'periode'

Fig. 38 Rustactiviteit van een single unit.
De spikes zijn op dezelfde manier verwerkt als de respons van deze unit op dyna
mische stimuli (fig. 39 en 40). Het gemiddelde is bepaald over 25 opeenvolgende 
tijdintervallen van 6,6 sec (i.e. de periode van de dynamische stimulus bij 
0,15 Hz). Het gemiddelde niveau van de curve is aangegeven met de onderbroken lijn. 
Dit niveau komt overeen met de gemiddelde rustactiviteit - bepaald met een teller - 
van 4 spikes per seconde. Deze figuur alsmede de figuren 39 en 40 zijn hiermee 
gecallibreerd.

Eveneens zijn de bij de 12 standen berekende respons-maxi ma per periode uit
gezet tegen de gemiddelde versne11ingsamplitude tijdens die periode (fig. 41). De 
verticale verdeling komt overeen met spikes per seconde; horizontaal is de ampli
tude van de versne 11 i ngsbaancabine met to2 (= 0,9) vermenigvuldigd om de versnel- 
1ingsamp1itude (a in m/sec2) te vinden. De oscillatie was uitdempend, daarom lig
gen de meetpunten in de figuur in tijdsvolgorde van rechts naar links. Duidelijk 
blijkt uit deze figuur de richting-afhanke1ijke gevoeligheid en een minder dan 
lineair toenemen van de respons bij grotere stimuli.

3.1 De karakteristieke relatie

3.1.1 Meetmethode

Als we de gevoeligheid van units onderling vergelijken mogen hierin geen in
vloeden meespelen van de toevallige s t imu lat ie^r icht i ngen binnen het gevoel i ghei ds- 
gebied van die units. Alleen als deze richtingen gelijk zijn, mogen de units wor-
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Fig. 39 Gemiddelde spike-dichtheidscurven bij oscillatie (f = 0,15 Hz) met 
uitdempende amplitude (0,6 m bij start van de cabine).

Bovenste curve: versnellingsstimulus (de halve periode is 3,3 sec) . Bij de 
proefdierstand <|> = -30° is de over iedere opeenvolgende 5 periodes gemid
delde respons geregistreerd. Het niveau van 0 sp/sec is voor iedere curve 
aangegeven door twee korte horizontale lijnstukken. Bij toenemende ampli
tude wordt de respons in het ene deel van de periode groter, in het andere 
deel kleiner.

den vergeleken. We voeren daarom als - voor de unit - karakteristieke relatie in: 
het verband tussen de maximale respons en de versnel 1ingsamplitude bij stimulatie 
in de polarisatie-richting.

We kunnen drie meetmethoden aangeven om de meetpuntenverzameling te verkrij
gen waaruit deze relatie is te berekenen.

Als de polarisatie-richting van een unit bekend is, moet het proefdier zo
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draai
boek (f) 
graden

Fig. 40 Bij de 12 draaistanden is de over de eerste 25 periodes gemiddelde 
respons geregistreerd. Bij de stand (f> = 90 treedt de respons op in 
de andere halve periode; deze curve is in de figuur 180 verschoven 
uitgeschreven. Voor nadere toelichting zie fig. 39.

Fig. 41 Maximale respons als functie van de versnelling voor de unit waarvan in 
fig. 38, 39 en 40 de gemiddelde responscurven bij de 12 proefdierstanden zijn 
weergegeven (f = 0,15 Hz; beginamplitude = 0,6 m) . De niet-gei'ndiceerde lijnen 
zijn de bijbehorende tweede-orde benaderingscurven. De met <] geïndiceerde lijnen 
volgen uit de k-factor en de benaderingscurve bij cj) = -45 .
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worden gekanteld dat stimulatie in de pol arisatie-richting plaats vindt. Dit 
geeft meteen de goede meetpuntenverzameling: de maximale respons als functie 
van ax

- Als de polarisatie-richting bekend is doch technisch niet in de X-richting is 
te kantelen, kunnen we het verband tussen de maximale respons en de versnel- 
1 ingsampl i tude slechts in willekeurige richting vaststellen. We kunnen ver
onderstellen dat de component van de stimulus in de polarisatie-richting be
palend is voor de respons. In de pol arisatie-richting wordt dezelfde respons 
verkregen als in willekeurige richting bij een amplitude die een factor - 
overeenkomend met de cosinus van de door de beide richtingen ingesloten hoek - 
kleiner is. Voor het vinden van de goede meetpuntenverzameling moet men dan 
'wel van voornoemde veronderstelling uitgaan.
Als de polarisat1e-r1cht1ng onbekend is, moeten we deze aannemen. Bestaat 
technisch de mogelijkheid in verschillende richtingen in één willekeurig 
vlak (meetvlak) te stimuleren dan kan één 'van de twee vrijheidsgraden van de 
polarisatie-r1chting worden vastgesteld. De richting in het meetvlak waarbij 
geen respons optreedt is de snijlijn van het vlak loodrecht op de polarisa- 
tie-richting met het meetvlak. Het is eenvoudig in te zien dat de richting 
in het meetvlak, loodrecht op voornoemde snijlijn, samenvalt met de projectie 
van de polarisatie-richting op het meetvlak; eveneens dat bij stimulatie in 
deze richting de component in de pol arisatie-r1chting - en dus de respons - 
relatief het grootste is.
De polarisatie-richting ligt dus in het vlak loodrecht op het meetvlak door 
de richting van maximale respons. De tweede vrijheidsgraad die de richting 
in dit vlak vastlegt, moet volgen uit aan de anatomie ontleende gegevens.
Ook nu veronderstellen we dat de component in de pofarisatie-richting bepa
lend is voor de respons. Op basis hiervan kunnen we de meetresultaten in de 
diverse richtingen naar de pol arisatie-richting transformeren. Om de goede 
meetpuntenverzameling te vinden moet men dan behalve van voornoemde veron
derstelling ook uitgaan van anatomische gegevens.
Onze meetapparatuur stond alleen metingen toe volgens de laatste 

methode.

3.1.2 Berekeningen en resultaat

De meetresultaten in fig. 41 zijn verkregen door stimulatie in verschillen
de richtingen in één meetvlak (<)>-vlak: £ = 180°,<)> is variabel, i|j = 0 ) . Minimale 
respons vinden we voor j) = 75°. De maximale respons treedt dus op bij <(> = -15°.
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In hoofdstuk II hebben we een veronderstelling gedaan over de ligging van het 

macula-vlak. De snijlijn van dit vlak met het loodvlak op het <j>-vlak door de 
richting <|> = -15° is dan de pola r i sat i e-ri cht ing.

De transformatie van de meetwaarden naar de polarisatie-richting geschiedt 
als volgt. Het macula-vlak kunnen we opgespannen denken door twee eenheidsvec- 
toren (langs de p- en q-as volgens II 2 en 3). Voor het proefdier in de normale 
stand geldt:

e = (0.80, -0.50, 0)'r en e = (0.42, 0.72, -0.55)T
-p -q

Na transformatie (5 = 180° , <|> = -15°, iji = 0°) gaan deze eenhei dsvectoren over in

e = (0.83, 0.50, 0.23)T e = (0.26, -0.72, 0.64)T
-p -q

Bij stimulatie in de richting = -15° ligt de pol ar i sat ie-r i cht i ng in het door 

de getransformeerde en bepaalde vlak; de projectie van deze richting op

het <j)-vlak valt langs de X-as. Hieruit volgt dat de polarisatie-richti ng de snij 
lijn is van voornoemd vlak met het vlak opgespannen door de vectoren (l, 0, 0)T 

en (o, 1, 0)T. De eenheidsvector in de polarisatie-richting wordt dan:

e , = (0.70, 0.71, 0)T 
—pol

In de stand <j) = -15° is de projectie van de pol ar i sa t ie-r i cht i ng op het <j>-vlak 
voor te stellen door de vector (l, 0,0)T . De andere stimulus-richtingen in het 

<)>-vlak zijn bij deze stand van de pol ar i sat ie-vector voor te stellen door de 

eenheidsvectoren:

= ( cos(iJ> + 15°), 0, sin((j> + 15°) )T

Respons die bij stimulatie in willekeurige richting optreedt, vinden we in de 

polarisatie-richting bij een amplitude die de factor

( e ..e, ) = 0,70 cos(<|> + 15°)
—pol —9

kleiner is.
Door bij alle cf-waarden de responsies tegen de met deze factor vermenigvul

digde amplitudes uit te zetten, vinden we de meetpuntenverzameling van fig. k2. 
Hierin staan de responsies (r) uitgezet als functie van de versneI1ingsamp1itudes 

in de polarisatie-richting (apol )• Uit tweede-orde regressie-analyse volgt voor 

de karakteristieke relatie:

R = 3,4 + 420a , - 956a2 ,
pol pol

De curve die dit verband aangeeft, is eveneens in fig. 42 opgenomen.
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Fig. 42
Meetpuntenverzameling 
(verkregen door transfor
matie van de meetpunten 
in het <|>-vlak) van de 
respons als functie van 
de versnellingsamplitude 
in de polarisatie-richting. 
De getrokken lijn (tweede- 
orde benaderingscurve) 
geeft de karakteristieke 
relatie weer.

3.1.3 Discussie karakteristieke relatie

Omdat de stand van het proefdier met onze meetapparatuur beperkt instelbaar 

is, kon de karakteristieke relatie slechts op de beschreven manier worden bepaald. 

Voor de uitvoering van het meetprogramma is veel tijd nodig; de afgeleide single 

units hebben daarentegen een beperkte levensduur. Hierdoor was slechts één meet- 

serie lang genoeg om een uitspraak over de karakteristieke relatie erop te baseren. 
We kunnen dus niet nagaan hoe de foutgrenzen van de gevonden coëfficiënten liggen.

Indien we aan één unit lang genoeg zouden kunnen meten, bovendien in de cabine 

van de versnel 1insbaan de beschikking zouden hebben over een toestel waarmee het 

preparaat rond drie onderling loodrechte assen kan worden gekanteld, dan was het 

niet nodig één vrijheidsgraad van de polarisatie-richting te baseren op anatomische
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gegevens, evenmin te veronderstellen dat de component in de polarisatie-richting 
bepalend is voor de respons. Zouden we in twee, bij voorkeur onderling loodrech
te, vlakken stimuleren dan kan in ieder vlak de richting van minimale respons woi— 
den vastgesteld. Deze beide richtingen spannen dan het vlak loodrecht op de po
lar isat i e-ri cht i ng op. Hierdoor is de pol arisatie-richting bekend en door kante
ling evenwijdig aan de X-as te brengen.

Bij kleinere stimulusamplitudes is de maximale respons niet nauwkeurig vast 
te stellen. Stimulering met constante amplitude en middeling van het resultaat 
over een aantal periodes zou de voorkeur verdienen. Dit liet de stimulusappara- 
tuur echter niet toe. Bij kleine amplitudes mogen we verwachten dat, als de am
plitude in grootte toeneemt, de maximale respons boven de rustactiviteit begint 
uit te stijgen; waarschijnlijk neemt de respons in dit gebied meer dan lineair 
toe met de amplitude.

We zijn steeds van de veronderstelling uitgegaan dat bij sinusoïdale stimu
latie met constante amplitude de respons constant is. Dit is geverifieerd; de 
metingen waarbij de amplitude van de cabine met de hand constant werd gehouden, 
zijn verwerkt op dezelfde manier als in fig. 39. Het resultaat staat in fig. 43.
De respons blijkt onafhankelijk van de stimulusduur te zijn.

De karakteristieke relatie is frekwentie-afhanke1ijk; op dit verband gaan 
we in bij de behandeling van de overdrachtsfunctie.

3.2 Het gevoe1igheidsgebi ed

3.2.1 Meetmethode

Voor de bepaling van het gevoeligheidsgebied zijn eveneens enkele methoden 
aan te geven.

Als de polarisatie-richting bekend is en op basis van anatomische gegevens 
de striola-richting kan worden aangenomen dan ligt het macula-vlak vast.
Door dit vlak horizontaal te draaien kan direct in het macula-vlak worden 
gestimuleerd. Houden we voor alle richtingen de stimulusparameters constant 
dan is het gevoeligheidsgebied te construeren door de gevonden responsies 
uit te zetten in de stimu1usrichtingen.
Om het gevoe1igheidsgebied te bepalen hoeft in dit geval slechts een striola- 
richting te worden aangenomen.
Is de polarisatie-richting in één vrijheidsgraad niet bekend (omdat bijvoor
beeld alleen in het ((j-vlak kan worden gestimuleerd) dan moet naast de striola- 
richting ook nog één van de twee vrijheidsgraden van de polarisatie-richting
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periode- 
rangnum- 
mers

1 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

Fig. 43 Bij vaste proefdierstand is overeenkomstig fig. 39, de respons over 
iedere opeenvolgende 5 periodes gemiddeld. De cabine-amplitude is 
echter met de hand constant gehouden. De meetgegevens van deze fi
guur en van fig. 39 zijn van verschillende units; de stimulusfre- 
kwentie is gelijk (0,15 Hz).

volgen uit anatomische gegevens. Gaan we ervan uit dat alleen de proj'ectie 
van de stimulus op het macula-vlak bepalend is voor de respons (von Holst, 
1950), dan kunnen we alle meetricht1ngen op het macula-vlak projecteren. Om
dat projectie geen conforme afbeelding is, staan de richtingen waarin maxi
male en minimale respons in het macula-vlak optreden niet meer loodrecht op 
elkaar. Dit mogen we verwachten omdat de geprojecteerde stimulusgrootte in 
het macula-vlak niet meer constant is voor verschillende richtingen. Na noi— 
mering per eenheid van stimulusgrootte staan de richtingen van maximale en 
minimale respons weer loodrecht op elkaar. Om het gevoe1igheidsgebied te
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vinden moeten we evenais in het voorgaande geval een striola-richting 

aannemen, daarenboven de polarisat ie-richti ng ten dele baseren op de anato

mie alsmede aannemen dat op het niveau van de primaire afferenten de door 
von Holst (I95O) gevonden wetmatigheid geldt.

Onze meetapparatuur stond alleen metingen toe volgens de laatste 

methode.

3.2.2 Berekeningen en resultaat

3.2.2.1 Projectie van de s t i mul usr i ch t i ngen in het cfi-vlak op een aangenomen

macula-vlak

Nemen we het macula-vlak aan volgens II 2 en in dit macula-vlak een p- en q-as 

overeenkomstig de afspraak in II 3 dan kunnen we bij de 12 standen van het proef
dier (fig. lil) de ve rsne 11 i ngsproject i es en uitrekenen.

De amplitude van a^ heeft bij een cabine-amplitude (a) van 1 m en bij
f = 0,15 Hz de waarde Au2 = 0,9 m/sec2. Hierop zijn de componenten a en a uit

P q
tabel 9 doorgerekend. Ook de grootte van de resultante hiervan is in deze tabel 
opgenomen |a|. Bij stimulatie in stand <(> = 75° was de respons minimaal (fig. 41) 

zodat na projectie op het macula-vlak in deze richting de striola ligt. Voor de

Tabel 9 Bij de 12 standen van fig. 41 (f = 0,15 Hz) zijn - doorgerekend op 
een cabine-amplitude van 1 m (versnellingsamplitude 0,9 m/sec2) - de projecties 
van a op het macula-vlak uitgerekend (|a|). De componenten ast-r en ap0i zijn 
verkregen uit ap en aq door een draaiing van 74° in het macula-vlak. In de twee 
laatste kolommen staan de k-factoren, verkregen door het 'fitten' van de tweede- 
orde benaderingscurven van de meetpuntenverzamelingen uit fig. 41 en de eruit 
volgende gevoeligheidsfactoren 1.
standen
5 = 180° 
i|) = 0° aP aq

|a| a ^ str apol k 1

<)> = +90° 0 0,50 0,50 0,48 0,14 0,60 0,66
+75 0,20 0,58 0,61 0,61 -0,03 0,13 0,12
+60 0,39 0,62 0,73 0,70 OCNO

1 0,37 0,28
+45 0,55 0,62 0,82 0,75 -0,35 0,56 0,38
+30 0,67 0,58 0,88 0,74 -0,49 0,95 0,60
+ 15 0,75 0,49 0,90 0,68 -0,59 0,84 0,51

0 0,77 0,38 0,86 0,58 kO0
1 0,94 0,60

-15 0,75 0,24 0,79 0,44 -0,66 1,01 0,70
-30 0,67 0,08 0,68 0,26 CNkOO

1 1,11 0,90
-45 0,55 CO00

1 0,55 0,07 -0,55 1,00 1,00
-60 0,39 -0,24 0,45 -0,13 0

1 0,66 0,80
-75 0,20 -0,38 0,43 -0,31 -0,30 0,74 0,95
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hoek a die deze richting met de p-as maakt geldt:

, . , 0/58 „,oa = ( arctg—) 0 = arctg= 71
P

Omdat in stand (j> = +75 nog respons herkenbaar is in dezelfde halve periode 
als bij de standen <j) = +60°, +45° etc. zal werkelijk in de striola-richti ng wor
den gestimuleerd bij een hoek ij) die iets groter is dan +75°. Daar dit resulteert 
in een a groter dan 71° hebben we na interpolatie aangenomen dat de striola over 

a = 74° gedraaid ligt. De werkelijke componenten van de versnelling in de striola- 
en polarisatie-ri chting worden gevonden door de transformatie (volgens II 3):

O oa = a cos 74 + a sin 74 enstr p q

o oa , = -a sin 74 + a cos 74pol p q

Ook deze waarden zijn opgenomen in tabel 9.
We kunnen nu de projecties van de versnel 1ingsamplitudes op het macula-vlak 

bij de 12 standen construeren, uitgezet in een assenstelsel dat is gebaseerd op 
de striola- en pola ri sat i e-ri cht i ng. In fig. bk worden deze projecties door lijn
stukken weergegeven. We zien dat de richting van maximale respons (<}> = -15° ) niet 
niet meer loodrecht op de richting van minimale respons (<|) = 75° ) staat. De oor

zaak hiervan is het ongelijk zijn van de grootte van de versnel 1ingsprojecties 
in de verschillende richtingen. We zullen daarom eerst moeten normeren, willen 
we een uitspraak over het gevoe1igheidsgebied kunnen doen.

3.2.2.2 Normering van de respons in het aangenomen macula-vlak

In hoofdstuk lil werd een lineair verband tussen de respons en de grootte 
van de versne11ingsamplitude verondersteld; normeren na middeling van de respons 
is dan toegestaan. In V 3(blz. 118) is een kleine, evenwel dui de 1 i jke,niet-1 ineari- 
teit in dit verband aangetoond. Splitsen we op basis van anatomische en fysiolo
gische gegevens het door ons gemeten systeem op in statoliet-haarceloverdracht,
'hair cell processing' en 'neural processing' dan speelt in deze serie deelsyste
men genoemde niet-1ineariteit waarschijnlijk pas aan het einde - de centrale kant - 
een rol. Een aanwijzing voor deze veronderstelling geeft fig. 41. De maximale res
pons, waarnaar de meetpuntenverzamelingen tenderen, is onafhankelijk van de ge
voeligheid. Bij grotere gevoeligheid wordt dit maximum reeds bij kleinere ampli
tudes bereikt; bij geringe gevoeligheid echter wordt het maximum niet bereikt. De 
richtinggevoeligheid, die te maken heeft met de haaree1-symmetrie, denken we ons
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Fig. 44 De projecties van ax op het macula-vlak bij de 12 proefdierstanden
volgens tabel 9.

De gevoeligheidsfactoren 1 - die behoren bij- de unit van fig. 41 - zijn uitgezet 
in de richting van deze projecties (O: berekende waarden, zie tabel 9). De pun
ten oriënteren zich op een, van een cirkel afwijkende,contour. De 'best passende' 
cirkel is in de figuur aangegeven met een onderbroken lijn.

aan het begin - de perifere kant - van het systeem gel oca 1iseerd. We moeten daar
om bij de bepaling van het gevoeligheidsgebied de invloed van de niet-1ineariteit 
trachten te ontwijken.

Bepaling van het gevoeligheidsgebied, gebaseerd op de respons per amplitude- 
eenheid, berust op het niet even 'effectief' zijn van die amplitude in de verschil
lende richtingen. Als echter de amplitudes niet even effectief zijn (zoals we bij 
verschillende amplitudes in één richting hebben gezien) dan hebben we te maken met 
het niet-1ineariteitsprobleem.

Het gevoelighei dsgebied moet worden gebaseerd op de verschillen in stimulus
amplitude die nodig zijn om in verschillende richtingen dezelfde respons te krij
gen. Hierbij is de effectieve amplitude constant en de werkelijke amplitude niet. 
Het quotiënt van effectieve en werkelijke amplitude wordt bepaald door de gevoe
ligheid en de grootte van de amp 1itudeprojectie in de beschouwde richting.

Stel, dat in de polarisatie-richting bij de versne11ingsamplitude a een res-
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pons R wordt gevonden en in een willekeurige andere richting bij dezelfde ver
snel 1 i ngsampl 1 tude a de kleinere respons R. We kunnen ons nu afvragen met welke 
k < 1 de amplitude in de polar 1 sa11e-richting moet worden vermenigvuldigd om in 
die richting een (kleinere) respons gelijk aan R te verkrijgen. In de andere rich
ting is de effectiviteit van de amplitude a blijkbaar de factor k kleiner dan 
in de pol arisa11e-r1cht1ng. We kunnen deze vraag formuleren als:

bepaal k waarvoor in de pol arisat1e-richting aeff = k-a » waarbij aeff in de 
polarisatie-r 1 chti.ng dezelfde respons geeft als a in een andere richting.

Om de k-factoren bij de diverse standen te kunnen berekenen dienen we eerst
de meetpuntenverzamelingen (fig. 41) te benaderen door functies. In de benadering

2zijn alleen de meetpunten met 0,18 < a < 0,54 m/sec meegenomen omdat bij klei
nere amplitudes de maximale respons onnauwkeurig is vast te stellen. Lineaire 
regressie-analyse, gemiddeld over de diverse standen, levert een correlatie- 
coëfficiënt op van 0,91. Een nog betere correlatie wordt gevonden door te bena
deren met een polynoom van de tweede graad in de versne11ingsamplitude (corre- 
1 atie-coëfficiënt gemiddeld 0,93). In fig. 4l zijn de op tweede-orde regressie
analyse gebaseerde benaderingscurven uitgezet.

Stellen we de pol ar 1satie-r1chting bij benadering gelijk aan de richting van 
de projectie bij i|> = -45° (zie fig. 44) dan kunnen we op de volgende wijze de 
k-waarden berekenen. Voor de benader 1 ngscurve in de polar i sa ti e-r i cht i ng (<j> =-45°) 

geldt:

R+ = aJ + A+a + A+a*

Voor de curve in een andere stand geldt:

R = A0 + Ala + A2a2

De vraagstelling wordt dan:
voor welke k geldt: a"!" + A^ka + A^k2a2 = A. + A.a + A„a2

3 0 1 2 0 1 2
Er is een oplossing die voor iedere a voldoet; daarom werd gekozen voor
d1e k waarbij

0,540
((Aq + Ajka + A^a2) - (AQ + Aja + A2a2))2

a=0,180

2minimaal is. Hierin is gesommeerd in stappen van 0,001 m/sec . De gevonden k-waardeh 
zijn verzameld in tabel 9. In de grafieken van fig. 41 staan tevens voor het inter- 
val 0,18 < a <0,54 (in m/sec ) de curven uitgezet, gebaseerd op de benaderings- 
curve bij <|> = -45° , waarvoor echter de amplitude met de factor k is verkleind.

130



Voor <j> = -45 is het resultaat triviaal: k = 1, beide lijnen val len samen. Bij
<j> = - 45°geschiedt de stimulatie niet precies in de polarisatie-richti ng

(cf. fig. 44). Dit is niet van belang omdat <p = -45° slechts een referentie is.

Door in plaats van de polarisatie-richting een andere richting als referentie
voor de k-factoren te kiezen, blijft de onderlinge verhouding van de k-factoren
gelijk. Hierdoor vervalt de normering op k =1 in de polarisatie-richting; de

vorm van het gevoeligheidsgebied verandert echter niet.

In de k-factoren is niet alleen de gevoeligheid maar ook de grootte van de
projectie van de versnel 1ingsamplitude op het macula-vlak verdisconteerd. Is
deze in willekeurige richting |a] en in de polarisatie-richtinq la I dan

3 1 pol'
geldt voor de werkelijke gevoeligheidsfactor:

De 1-waarden bij de verschillende standen zijn opgenomen in tabel 9 en in fig. 44 
uitgezet in de richtingen van de bijbehorende projecties (O-i ndi ca t i e) . De punten 
oriënteren zich op een gesloten contour. De richting van maximale respons staat 
weer loodrecht op die van de minimale. We kunnen ons afvragen of de afwijking van 
de cirkelvorm te wijten is aan een foutieve veronderstelling over de stand van 
het macula-vlak.

In hoofdstuk II hebben we de stand van het macula-vlak aangegeven in zijn 
doorsnijdingen met het mediane en het transversale vlak onder hoeken van respec
tievelijk 30° en 60° met de horizon. Deze oorspronkelijk geschatte waarden zijn 
juist binnen een marge enerzijds bepaald door individuele variaties bij de proef
dieren en locale variaties tengevolge van een geringe welving van het macula-vlak, 
anderzijds door variaties in fixatie van het proefdier in de preparaathouder, 
nodig voor het aanbrengen van de elektrode. Als we op basis van een schatting de 
breedste marge-waarden hanteren, vinden we dat de hoek met het mediale vlak tus
sen 25° en 45° ligt en de hoek met het frontale vlak tussen 45° en 60°. We zul

len vervolgens een procedure beschrijven waarmee we bij een - binnen deze marges 
te variëren - aangenomen stand van het macula-vlak het gevoe1ighe1dsgebied kunnen 
bepa1 en.

3.2.2.3 De invloed van de aangenomen stand van het macula-vlak op het
gevoeligheidsgebied

Uitgangspunt is weer de meetserie uit fig. 41 en de daaruit berekende k-waar- 
den (fig. 43). Veronderstellen we de stand van het macula-vlak onbekend dan moet
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de waarde k = 1 bij <j> = -45°als toevallige referentie van de k-waarden in de 
overige richtingen worden beschouwd. Dit heeft (cf. 3.2.2.2) voor de vorm van 
het gevoeligheidsgebied geen consequenties.

Met het proefdier in de normaal stand (fig. 16) zijn voor de gemeten unit de 
striola- en de pol arisatie-richting ruimtelijk voorstelbaar door de eenheidsvec- 
toren:

e = ( dj, a2 < “3 >T en e 1 = ( ßl, ß2 - 03 >T .

Voor de coëfficiënten gelden de relaties:
2 2 2 dj + a2 + a3

2 2 „2
02

1

1

©
©

oti$l + Ct202 + a303 — 0

Voor de 12 standen (g = 180°,<j> = variabel, ip = 0°) transformeren we deze 

vectoren met de matrix T uit hoofdstuk II. Bij iedere stand zijn hierdoor de een
heids vectoren in de striola- en de polarisatie-richting in werkvlak-coördinaten- 
bekend. Slechts de X-component van de berekende eenheidsvectoren is in de verdere 
berekening belangrijk. De component van de versnelling in de richting van een 
eenheidsvector e is immers gelijk aan axex omdat de versnel 1ingsstimulus slechts 
in de X-richting varieert (ax ). Voor de componenten langs de macula-assen vinden 
we:

= a [oiicos<|)costjj+ci2 (sin£sin<t>cosiJj-cos£sim|;)+C13 (cos5sinc|>cos,j/+sin£sin,jj)] en

a 1 = ax [0icosc|)cos)(j+ß2 (sin5sin<|)costJ>-cosgsin:|j)+33 (cos£sin<|)cosij)+sin£sinijj) ]

Substitueren we de bekende waarden voor 5 en (respectievelijk 180° en 0°) dan 

geldt:

a ^ = a ( ai cos é - CX3 sin <j> ) enstr x 1 3

a , = a (ßi cos <)> - 0o sin <f> ) pol x 1 3

In één van de standen vinden we nagenoeg geen respons; hieruit volgt dat de 
component van de stimulus in de polarisatie-richting nul is. We moeten wel be
denken dat stimulatie dan nog niet noodzakelijk in de striola-richting heeft 
plaats gehad. In ieder geval ligt de stimulatierichting in het vlak loodrecht op 
de polar i sati e-r i cht i ng van de gemeten unit. Stimulatie bij ij> = 75°gaf nog res
pons in dezelfde halve periode als bij <(> = 60°. De minst gevoelige richting van 
de unit ligt dus bij een hoek c|> die iets groter dan 75° is. Verwaarlozen we deze
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kleine afwijking dan geldt na substitutie in de laatste vergelijking:

O = gj cos 75° - ßj sin 75° zodat

81 0 _—- = tg 75 = 3,73 ©
83

Dit geeft een vierde relatie tussen de coëfficiënten.
Hoewel is vast te stellen bij welke stand in het <|>_vlak de optredende respons 

maximaal is, impliceert dit evenwel niet dat daarmee de polarisatie-riebting be
kend is. We hebben slechts de locale maximale respons gevonden en kunnen daarom 
geen conclusie trekken over de grootte van de component in de striola-richting. 
Zouden we experimenteel ook kunnen stimuleren in het loodvlak op het <j>-vlak door 
de richting van de locale maximale respons, dan is de richting van de absoluut 
maximale respons vast te stellen. Omdat in dat geval in de polarisatie-richting 
wordt gestimuleerd, is de versnel 1 i ngscomponent loodrecht op de polarisatie- 
richting (dus ook in de striola-richting) nul. Op basis van de maximale respons 
alleen in het (f-vlak kunnen we echter geen nieuwe relatie tussen de coëfficiënten 
vinden.

Daar 4 relaties tussen de 6 coëfficiënten van de basisvectoren bekend zijn, 
kunnen we alle coëfficiënten in 2 onbekenden uitdrukken. Nemen we als onafhanke
lijke variabelen

ai = X en 013 = u dan geldt

aj = A

a2 = j/l - X2 - y2 

a3 = y

De waarde k wordt voorgesteld door:

83 = -3,73k

82 = j/l - 14,9k2

83 = -K

K
x2 - u2
(X - 3,73y) 2

Door X en y te variëren over een aantal combinaties van vaste waarden, kunnen we
bij ieder van de 12 standen

a = a (X cos c() - y sin (j>) enstr x

a = -a (3,73 K cos cj) — K sin <|)) pol x

uitrekenen. In het macula-vlak geschiedt de stimulatie in een richting onder een
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hoek 0 met de pol ari sat i e-ri cht i ng waarbij:

a ^. str 0 = arctg ---
a ^ pol

De in deze richting optredende gevoe1igheidsgebied-factor 1 verkrijgen we door 
de k-waarden uit tabel 9 te delen door

|/astr + apol .

Door de 1-waarden bij alle standen uit te zetten in de richting van de bijbehor 
rende 0-waarden vinden we voor de betreffende A, y-Jcomb i na ti e de vorm van het 
gevoeligheidsgebied.

We zijn echter niet geïnteresseerd in de ligging van de 1-waarden bij wil
lekeurige A, ycomb i naties. Noemen we de hoeken tussen de horizon en de doorsnij
dingen van het macula-vlak met het mediane en het transversale vlak respectie
velijk en H2 (fig. 16) dan dienen(V 3.2.2.2) A, y -combinaties te worden on
derzocht waarvoor 25° < H45° is en 45° < H2v< 60°. Voor het verband tussen Hj 

en H2 enerzijds en A en y anderzijds vinden we:

Hl = arctg
kV 1 - A2 - y2 + yl/ 1 - 14,9k2

k(A - 3,73y) en

H2 = arctg
3,73k T/ 1 - A2 - y2+ Al/ 1 - 14,9k2

<{3,73y - A)

We kozen 25 A,y-combinaties waarvoor de bijbehorende Hj en h2 hoeken 
aequidistant in voornoemde intervallen liggen. Bij deze 25 A,y-combinaties zijn 
de gevoe1igheidsgebieden bepaald en uitgezet in fig. 45. Bij ieder gevoeligheids- 
gebied zijn door een krui s i ndi ca t i e de striola- en de polari satie-ri chti ng aange
geven; de twee getallen duiden de grootte van de hoeken Hj en h2 aan. Bij de 
stand ij> = + 75°is de maximale respons klein en daardoor onnauwkeurig te bepalen. 
In de diagrammen van fig. 45 is deze stand daarom niet meegenomen zodat er steeds 
11 punten (van de 12) zijn uitgezet.

Ongeacht de aangenomen ligging van het macula-vlak binnen de intervallen 
voor en h2 vinden we een contour die nagenoeg symmetrisch is. Dat de contour 
cirkelvormig zou zijn is echter niet evident.

3.2.3 Discussie gevoeligheidsgebied

Fernandez e.a. (1972) hebben bij hun statische metingen verondersteld dat de
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Fig. 45 De 'l-waarden' in tabel 9, behorende bij de unit van fig. 41, zijn
bij 11 proefdierstanden (de stand (j) = +75° is niet in de berekening meegenomen) 
uitgezet in de richting van de amplitude-projecties (overeenkomstig fig. 44).
De volgorde van de projecties 'counter clockwise' is: cf) = +60, +45, +30, +15,
0, -15, -30, -45, -60, -75 en 90 graden. Het plot-programma is uitgevoerd voor 
25 standen van het macula-vlak. De hoeken tussen de snijlijnen van dit vlak met 
respectievelijk het mediane en het transversale vlak en de horizon (Hl en H2) 
zijn aangegeven (in graden) door de twee getallen links onder de diagrammen.

component van de versnel 1 
pons. Door de respons uit 
niet-lineair verband (lil 
ons het volgende.

Als de component van

ng in de pol arisatie-richting bepalend is voor de res- 
te zetten als functie van deze component vinden zij een
2.3.2 blz. 85). Een nadere beschouwing hiervan leert

de versnelling in de polarisatie-richting bepalend is
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voor de respons, wil dat zeggen dat bij gelijke versnellingen in de poiarisatie- 
en in een willekeurige andere richting, de versnelling in de polarisatie-r i chting 
met de cosinus van de ingesloten hoek (met de andere richting) moet worden verme
nigvuldigd om in de polarisatie-richting dezelfde respons te krijgen als in de 
andere richting. Kortom, dit impliceert in het macula-vlak een cirkelvormig ge
voel i ghe idsgeb i ed . Beschouwen we echter stimu 1usrichtingen in een vlak door de 
polarisatie-richting loodrecht op het macula-vlak dan zou in dit loodvlak even
eens een cirkelvormig 'gevoeligheidsgebied1 worden gevonden. Dit komt overeen met 
de uitspraak van von Holst (1950) over de gehele utriculus dat alleen de compo
nent van de versnelling in het macula-vlak bepalend is voor de respons.

Werken we het bovenstaande verder uit dan komen we tot een andere benadering van 
van het begrip 'gevoeligheidsgebied'. Tot dusver is de uitspraak van von Holst 
voor ons aanleiding geweest slechts de versnel 1ingscomponenten en het gevoelig- 
heidsgebied in het macula-vlak te beschouwen. Verwerken we dit gegeven echter 
niet als uitgangspunt dan is een algemene benadering: het invoeren van een ruim
telijk gevoeligheidsgebied, een gesloten oppervlak binnen de drie-dimensionale 
ruimte. Daar het vlak door de polarisatie-richting loodrecht op de macula een 
symmetrie-vlak van de haarcel is, mag worden verwacht dat de doorsnijding van het 
ruimtelijk gevoeligheidsgebied met het macula-vlak een contour geeft symmetrisch 
ten opzichte van de polarisatie-richting. Het macula-vlak zelf is geen symmetrie- 
vlak van de haarcel. Daarom hoeft de doorsnijding van het ruimtelijk gevoelig- 
heidsgebied met het vlak door de pol arisatie-richting loodrecht op de macula niet 
symmetrisch te zijn. De bevindingen van von Holst maken een grote afwijking van 
een cirke1doorsnijding in dit vlak echter onwaarschijnlijk.

De uitspraak van Fernandez c.s., dat de versnel 1ingscomponent in de polari- 
satie-richting bepalend zou zijn voor de respons, komt ruimtelijk gezien overeen 
met een bolvormig gevoeligheidsgebied. Wijkt het ruimtelijk gevoe1igheidsgebied 
echter af van de bolvorm dan mag een niet-lineair verband tussen responsgrootte 
en stimuluscomponent in de pol arisatie-richting worden verwacht.Onzes inziens is 
het door Fernandez c.s. gevonden niet-1ineaire verband daarom van spatiële oor
sprong.

Loe e.a. (1973,111 2.3.2) brengen de respons eveneens in verband met de ver
snel 1 i ngscomponent in de pol arisatie-richting. Ook zij vinden een niet-1ineari- 
teit. Door de onbewerkte meetwaarden in de richting van kanteling uit te zetten 
vinden zij een van een bol afwijkend ruimtelijk oppervlak.

Omdat de stand van het proefdier met onze meetapparatuur beperkt instelbaar 
is, kon het gevoeligheidsgebied slechts op de beschreven manier worden bepaald.
Zouden we de beschikking hebben over een toestel dat drie-dimensionale kanteling
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mogelijk maakt en zouden we lang genoeg kunnen meten aan één unit dan was het 
aannemen van één vrijheidsgraad van de polarisatie-richting niet nodig, evenmin 
de veronderstelling dat de projectie op het macula-vlak bepalend is voor de res
pons. Door experimenteel de polarisatie-richting vast te stellen en te draaien in 
de richting van de X-as (V 3-1-3) kunnen we voor ieder vlak door de polarisatie- 
richting de doorsnijding met het ruimtelijke gevoeligheidsgebied vinden. Omdat 
stimulatie in het vlak door de pol arisatie-richting plaats vindt en er dus niet 
geprojecteerd hoeft te worden, is normering niet nodig. De door ons (V 3-2.2.2 
blz. 130) ingevoerde k-factoren zijn dan als de drie-dimensiona1e gevoeligheids- 
factoren te beschouwen. Door voor een aantal vlakken door de polarisatie-richting 
deze k-factoren per vlak te bepalen is het ruimtelijk gevoe1igheidsgebied te con
strueren .

Indien we een uitspraak willen doen over de vorm van het gevoeligheidsgebied 
in het macula-vlak, dan moeten we een striola-richting aannemen. Uit het boven
staande volgt dat de striola-richting eerst op het einde van de berekening, na 
de bepaling van het ruimtelijk gevoe1igheidsgebied, hoeft te worden aangenomen. 
Impliciet leggen we het 1 gevoeligheidsgebied1 in het loodvlak op het macula-vlak 
vast, waaruit de geldigheid van de wetmatigheid van von Holst (1950) op het niveau 
van de primaire afferenten van het sacculus-statolietorgaan kan blijken.

Bij de verwerking van onze meetgegevens zijn we dus impliciet van een 
cirkelvormig 1 gevoeligheidsgebied1 in het vlak loodrecht op het macula-vlak uit
gegaan; we vonden een gevoeligheidsgebied in het macula-vlak waarvan de vorm niet 
evident een cirkel is (fig. 45). We weten echter niet of we, uitgaande van een 
niet-cirke1vormig 'gevoe1igheidsgebied1 in het loodvlak, wel een cirkel in het 
macula-vlak zouden hebben gevonden. Op basis van alleen metingen in het iji-vlak 
mogen we daarom slechts concluderen dat de vorm van het ruimtelijk gevoeligheids- 
gebied niet evident een bol is.

3-3 Slotopmerkingen

Teneinde de karakteristieke relatie en het ruimtelijk gevoe1igheidsgebied 
adequaat vast te stellen is in de cabine van de versne11ingsbaan een toestel no
dig dat drie-dimensionale kanteling van het proefdier mogelijk maakt. Daarnaast 
zouden grotere meetseries aan een single unit mogelijk moeten zijn. Een oplos
sing hiervoor zou zijn de speciale technieken van Gualtierotti e.a (1972) - gere
fereerd in 1 2.4.3 - te ontwikkelen voor, c.q. aan te passen aan Rana esculenta. 
Gualtierotti en medewerkers ontwikkelden in samenwerking met NASA een 'life system'
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voor Rana catesbeiana waarin het proefdier dagenlang in uitmuntende fysiologische 
conditie bleef. Eveneens ontwikkelden zij een 'neural buoyance electrode1 - met 
een dichtheid gelijk aan het ki kkerweefsel - die zij bij het proefdier implan
teerden. Deze manier van af leiden is vrijwel shockproof en doorstaat alle mani
pulaties met het proefdier zonder storingen. De afmetingen vormen echter een pro
bleem: voor Rana esculenta zou deze speciale elektrode 3 tot 6 maal zo klein 
moeten zijn. Het alternatief - overgaan op Rana catesbeiana - heeft als nadeel 
dat dan afleiding exclusief van de nervus saccularis bij gesloten 1abyrintkapsel 
niet mogelijk is (I 2.2 en 2.4.1.1). Een laatste mogelijkheid - een van de resul
taten van ons onderzoek - is, willekeurig uit de nervus vestibularis af te lei
den. De preparatie wordt dan zeer veel eenvoudiger en ook uitvoerbaar bij andere 
proefdieren dan Rana esculenta. Op basis van de meetgegevens kunnen we dan ach
teraf beslissen of van een utriculus- of sacculusunit is afgeleid.

De keuze van de maximale respons als te verwerken parameter is arbitrair.
In fig. 46 is op dezelfde manier als in fig. 41 en voor dezelfde unit het totale
aantal spikes per periode als functie van a uitgezet. Hoewel minder uitgespro-x
ken, toch blijkt ook hier de respons minder dan lineair met de amplitude toe te 
nemen. De richting-afhanke1ijke gevoeligheid is eveneens duidelijk te herkennen.

In de resultaten van de versnel 1ingsbaan-experimenten hebben we nooit een 
dubbele respons (van een single unit) gevonden zoals bij para 11elschomme1stimu- 
latie (lil 3.3.1, blz. 92 en 3-3.2, blz. 94). Dit mochten we ook verwachten omdat 
we de dubbele respons toeschrijven aan de verticale schommelbeweging (met dubbele 
f rekwentie) .

4 De overdrachtsfunctie

Omdat we voor verschillende units bij gelijke stimulusfrekwentie een over
eenkomstig fase-verschi1 tussen maximale respons en versnel 1ingsextreem vinden 
(V 4.2), mogen we aannemen dat de units met dezelfde overdrachtsfunctie zijn te 
beschrijven. Unit-afhankelijk is slechts de gevoeligheidsfactor waardoor de ver
sterk! ngskarakteri stieken van de units onderling over een aantal dB liggen verscho
ven. Willen we units onderling vergelijken dan moet de gevoe1igheidsfactor uiter
aard onafhankelijk zijn van het gevoe1igheidsgebied. Daartoe bepalen we die factor

Fig. 46 Op dezelfde wijze als in fig. 41 zijn van dezelfde unit - in plaats
van de maximale respons - het totale aantal spikes per periode uit
gezet tegen de grootte van de versnellings-amplitudes, eveneens de 
tweede-orde benaderingscurven.

138



SP
IK

ES
/P

ER
IO

D
E

100

ACC-AMPL (m/sec2)

139



voor alle units bij, ten opzichte van de polarisat ie-richting, vaste stimulatie- 
richting (bij voorkeur de polarisatie-richting zelf).

Bij een vaste stand van het proefdier en bij oscillatie van de cabine met 
verschillende frekwenties hebben we single unit metingen verricht. Voor drie 
units staan de gemiddelde spike-dichtheidscurven voor een aantal frekwenties 
weergegeven in de fig. *»7, 48 en 49 (responsf i guren) . De respons in deze figuren

frekwentie 
in Hz

Fig. 47 Gemiddelde spike-dichtheidscurven bij zeven frekwenties en gelijke
proefdierstand ( 5= 180°, <fi = = 0°) van één unit.
Bovenste curve: versnellingsstimulus bij alle frekwenties; cabine-amplitude 0,6 m 
bij de start, bij f = 0,05 echter 1 m.
Het niveau van 0 sp/sec is voor iedere curve aangegeven door twee korte horizon
tale lijnstukken. Bij toenemende frekwentie wordt de respons in het ene deel van 
de periode groter, in het andere deel kleiner.
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is - afhankelijk van de frekwentie - over 5 ä 25 periodes gemiddeld. Een periode 
is - ongeacht de frekwentie - steeds even breed weergegeven. Om bij lage frekwen- 
ties een respons te krijgen moet met een grote cabine-amplitude worden gestimu
leerd. Bij hoge frekwenties staat de stugheid van de veren geen grote amplitude 
toe. Zodoende varieert de amplitude van de cabine sterk met de frekwentie. De 
aanvangs-versnel1ingsamplItude ligt hierdoor tussen 0,1 en 0,7 m/sec .

4.1 De frekwentie-afhanke 1 ijke versterking

Voor de unit waarvan in fig. 4/ de gemiddelde spike-dichtheidscurven staan, 
zijn in fig. 50 de maximale responsies uitgezet als functie van de versnel 1ings- 
amplitude a (de versnel 1ingsamplitude is berekend door de cabine-amplitude met 
m2 te vermenigvuldigen)., in deze figuur zijn tevens de benader!ngscurven opgenomen 
die ook hier met behulp van tweede-orde regressie-analyse zijn bepaald.

Bij de verschillende frekwenties zijn de versnel 1ingsamplitudes niet even 
effectief. We zouden ook hier de curven op elkaar kunnen 'fitten' om de factoren 
te bepalen die de frekwentie-afhanke1ijke versterking weergeven. Dit geeft ech
ter geen nauwkeurig resultaat omdat de variatie in effectieve amplitude bij de

Fig. 48 Gemiddelde spike-dichtheidscurven, overeenkomstig fig. 47, van een
tweede unit bij vier frekwenties; cabine-amplitudes bij de start, van boven naar 
beneden, respectievelijk 0,002, 0,005, 0,04 en 0,05 m.
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frekwentie 
in Hz

1,82

1,25

0,60

0,24

0,16

0,09

Fig. 49 Gemiddelde spike-dichtheidscurven, overeenkomstig fig. 47 en 48,
van een derde unit bij zeven frekwenties; cabine-amplitude bij de start, van 
boven naar beneden, respectievelijk 0,003, 0,005, 0,023, 0,05, 0,63 en 1,7 m.

verschillende frekwenties zeer groot is. De benader!ngscurven, gebaseerd op meet
waarden bij een beperkte variatie in versnel 1ingsgrootte, worden door het 'fit- 
proces' afgebeeld op geëxtrapoleerde gedeelten. Eerst zou de relatie tussen de 
respons en de amp 1itude-grootte (bij vaste stimulusrichting) moeten worden be
paald, te beginnen bij amplitude-waarden waarbij de maximale respons nog niet van 
positie-activiteit is te onderscheiden (V 3-1-3)- Dan is door 'fitting' van de 
curven de frekwentie-afhanke1ijke versterk!ngsfactor te bepalen, die - als functie 
van de frekwentie uitgezet - de versterk!ngskarakteristiek oplevert. Dit is toe
gestaan als we aannemen dat de niet-1ineariteit in de stimulus-responsrelatie 
aan de centrale kant van het systeem ligt en dat deze zelf geen dynamica heeft 
(V 3.2.2.2 blz. 128 en 4.2). Het bepalen van de niet-11 neariteit bij kleine ver
snel 1 i ngsampl i tudes is echter technisch nog niet mogelijk.

In V 3-2.2.2(blz. 130) is vermeld dat linearisatie van het verband tussen 
de maximale respons en de amplitude reeds een hoge correlatiecoëfficiënt (0,91) 
geeft. De maximale respons wordt daarom over de eerste 10 periodes gemiddeld.
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Fig. 50 Maximale respons bij zeven frekwenties als functie van de versnel-
lingsamplitude van de unit, waarvan in fig. 47 de gemiddelde responscurven zijn 
weergegeven. De getrokken lijn is de tweede-orde benaderingscurve.

Na normering (V 4.3 blz.149) vinden, we de versterkingsfactoren die in tabel 10 
zijn opgenomen. Beperken we ons voor het vaststellen van de overdrachtsfunctie 
tot de fasekarakteristiek dan moet de uit de overdrachtsfunctie volgende ver
sterk! ngskarakteristiek voor iedere unit minstens kwalitatief overeenstemmen met 
de gemiddelde maximale responsies uit de tabel, mits we rekening houden met de 
onderling verschillende gevoeligheid van de units.
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4.2 De frekwentie-afhanke1ijke fase

Voor de unit waarvan in fig. 41 de maximale respons als functie van de ampli
tude is uitgezet, is in fig. 51 het fase-voorlopen van deze maximale respons op 
het versnel 1ingsextreem uitgezet tegen de amplitude. Bij deze frekwentie (0,15 Hz) 
vinden we over alle standen gemiddeld een fase-verschi1 van 51,8° , met een stan
daarddeviatie van 7,6° , overeenkomend met de waarden die wij bij de individuele 

standen vinden. Gezien de ligging van de meetpunten treden er grote verschillen 
met het gemiddelde op voor standen die stimulatie in de ongevoelige richting in- 
houden of onder een kleine hoek daarmee (<|> = +90°, +75°, +60°). Door de geringe 

respons is hier niet alleen het maximum maar ook de fase van het maximum onnauw
keurig te bepalen. Grote verschillen treden om dezelfde reden op bij kleinere ampl 
tudes in gevoeliger richtingen.Voor het resterende deel van de meetwaarden wordt

- •^90 49.9 C 5.93
o P7S 73.7
A P60 S0.9 U3.93
+ P4S 52*9 C10.03
X P30 S2.4 107.13
❖ P15 SO. 5 LCM.83
■ 000 SO. 8 C 8-03
• NIS S3-2 C 7.33
A N3G S2-6 C 5.53
+ NWS 54.8 C 7.*]
z N60 52.3 t 5.93
♦ N7S SI-2 C 5.73

OVER RLLE WRPR-
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51.8 C 7.63
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Fig. 51
De fases van de respons 
als functie van de 
amplitude-grootte 
(ü) = 0,95 rad/sec) .
Van dezelfde unit als in 
fig. 41 is bij elk van de 
12 proefdierstanden in 
getalwaarde het gemiddel
de fase-verschil in gra
den met tussen haakjes de 
standaarddeviatie geno
teerd.
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het fase-verschi1 niet door de stand van het proefdier en de grootte van de ver
snel i i ngsamp 1 i tude beïnvloed. Omdat het fase-verschi1 niet afhankelijk is van de 
stand heeft de richtinggevoeligheid van de haarcel blijkbaar geen dynamica. De 
oorzaak van de richtinggevoeligheid kan dus bijvoorbeeld niet in de elasticiteit 
van de cilia en de gelatineuze tussenlaag zijn gelegen. Omdat het fase-verschiI 
niet afhankelijk is van de grootte van de versne11ingsamplitude wordt nogmaals 
bevestigd dat de niet-1ineariteit nä alle dynamica van het systeem optreedt.

In fig. 52 is eveneens het fase-voorlopen van de maximale respons uitgezet 
tegen de amplitude, nu echter voor verschillende units. Het fase-verschi1 blijkt 
onafhankelijk te zijn van de gekozen unit. Dit komt overeen met wat we reeds bij 
de parallelschommelmetingen hebben gevonden (tabel 8).

Het op deze manier bepalen van het fase-verschi1 is omslachtig; eerst moeten 
we het tijdstip berekenen waarop het responsextreem optreedt en dit vervolgens in 
verband brengen met de nul-doorgangspu1s. Een meer directe methode is de bepaling 
van de kruiscorrelatie-functie tussen de respons en het uitgangssignaal

DLO

coccU.

oL0_

o
o

x 56.1 C3.2J 
o 59.0 (+.2)+ 53.4 C4.0J
OVER RLE WAARDEN gemiddeld: 
56.0 C3.8)

.1
n------- ^--------r2 «*3 #4RCC-RMPL CM/SEC1}

Fig. 52
De fases van de respons 
als functie van de 
amplitude-gr ootte 
(w = 0,95 rad/sec).
Van drie verschillende 
units, gestimuleerd in 
ongeveer maximaal gevoe
lige richting, is in 
getalwaarde het gemid
delde fase-verschil in 
graden met tussen haak
jes de standaarddeviatie 
genoteerd (cf. fig. 51).
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Y
van de versne11ingsmeter . Dit is toegestaan omdat de kruiscorrelatie-functie 
nauwelijks gevoelig is voor niet-1ineariteiten, althans bij normale spike-verde- 
ling. Voor drie units waarvan in fi g. 47,48 en 49 de gemiddelde spi ke-di chthei ds- 
curven staan, zijn in fig. 53 de kruiscorre1 atie-functies van de spike-dicht- 
heidscurven met de versnelling weergegeven. Gezien het sinusoïdale karakter van 
deze functies is er geen aanleiding te veronderstellen dat de spikes niet nor
maal verdeeld zouden zijn, zodat de kruiscorre1 atie-functie inderdaad ongevoelig 
is voor de niet-1inear!teit. De tijdeenheid in het plot-programma is voor de ver
schillende correlatiefuncties zo gekozen dat één periode steeds even breed wordt 
afgebeeld. Voor alle frekwenties is slechts één periode uitgezet. Uit het tijd
verschil tussen het begin van de curve en de top is het fase-verschi1 te bere
kenen*"*. De resultaten zijn verzameld in tabel 10.

4.3 De overdrachtsfunctie

Een maat voor de aanpassing van een overdrachtsfunctie aan de meetwaarden 
is het gesommeerde, kwadratische verschil (kwadraatsom S) tussen de waarden die 
uit de overdrachtsfunctie volgen en de meetwaarden zelf. Om de overdrachtsfunctie 
te bepalen gaan we uit van de f rekwenti e-af hankel i j ke fase-versch i 1 len (tabel 10).

Stel dat er per periode één spike zou optreden, t' seconden vóór het maxi
mum van de stimulus (x(t) = cosmt). De respons is dan voor te stellen door 
een reeks Diracpulsen: y (t) = 6 (t _ nT. + t.) _

De factor n geeft het periode-rangnummer aan en T' de periode. 
Voor de kruiscorrelatiè-functie geldt:

<t> (x)xy
= — f cosmt 6(t - nT' + t' + x T J 0

= i £ cos(nT' - t' - x) 
n

dt

= S cos(nT' - t' - x)

We vinden dus een cosinus-functie in x die maximaal is op de tijdstippen:
x = nT' - t' sec .

In werkelijkheid ontstaat er in iedere periode een groep spikes. Indien 
deze normaal verdeeld zijn rond het tijdstip t' seconden vóór het stimulus
maximum en de correlatietijd T lang genoeg is dan mogen we dezelfde corre
latiefunctie verwachten. Bij kruiscorrelatie van de stimulus met de uit de 
spikes volgende spike-dichtheid mag uiteraard hetzelfde resultaat worden 
verwacht.
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Tabel 10 Meetgegevens voor het bepalen van de overdrachtsfunctie. 
De versterkingsfactoren zijn omgerekend in dB.

unit frekwentie
Hz

Ü)
(rad/sec)

aanvangs-
amplitude

(m)

versterking
(dB)

fase-verschil 
($ graden)

1 0,05 0,34 1 -4,6 54
0,06 0,39 0,6 -5,2 68
0,09 0,55 0,6 -7,2 53
0,11 0,68 0,6 -1,6 56
0,13 0,78 0,6 -0,2 57
0,14 0,87 0,6 -2,2 55
0,15 0,95 0,6 0 53

2 0,24 1,49 0,05 0 55
0,62 3,85 0,04 7,1 40
1,41 8,85 0,005 13,9 33
2,86 17,90 0,002 20,1 27

3 0,05 0,27 1,7 3,0 55
0,09 0,57 0,63 2,8 53
0,16 0,97 0,63 0 53
0,24 1,49 0,05 0,7 50
0,60 3,76 0,023 5,8 27
1,25 7,85 0,005 9,2 33
1,82 11,40 0,003 10,7 25

parallel- 0,40 2,5 0,25 35schommel

De voor t > 0 in fig. 53 uitgezette functies zijn inderdaad cosinusvormig. 
Het eerste maximum voor x > 0 wordt bereikt voor

X = T’ - t' sec
Uit deze X berekenen we het fase-verschil waarmee de respons voorloopt op 
de stimulus volgens:

$ = ut' = ü) (T' - x) = 2ir - iox rad
Indien de haarcellen van het gemeten unit zich aan de andere zijde van de 
striola bevinden, treedt de respons in de andere 'halve periode' op.
Dit resulteert in een kruiscorrelatie-functie waarvoor de maxima optreden 
op de tijdstippen:

x = (n + *5) T' - t' sec
Het eerste maximum voor x > 0 wordt nu bereikt voor

x = *5 T' - t' sec , 
hieruit volgt het fase-verschil

$ = tt - ux rad .
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1,25

0,62

0,60
0,24
0,24
0,16

0,15

0,14

0,13

0,11

0,09

0,09
0,06

0,05

0,05

Fig. 53 Kruiscorrelatie-functies bij de meetfrekwenties (drie verschillende 
units). De eenheid langs de tijd-as varieert zodanig dat bij alle 
frekwenties de curve-breedte overeenkomt met één periode.
f : frekwentie in Hz; 4> : fase-verschil in graden.
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De meest waarschijnlijke overdrachtsfunctie moet voldoen aan de volgende 
cri teri a:
- de - op fase-verschi Hen berustende - kwadraatsom is minimaal;
- de realiseerbaarheid als fysisch systeem met massa;
- de eruit volgende versterkingskarakteristiek past, althans kwalitatief, 

bij de versterk! ngsmeetwaarden (tabel 10);
- de eruit volgende output op de start van een cosinusfunctie stemt eveneens 

kwalitatief overeen met de experimenteel gevonden transiënt-respons.

We gaan uit van de meest eenvoudige configuratie die de overdrachtsfunctie 
moet hebben (IV A blz. 112) en bepalen met een 1 heuvelklim-methode1^ voor welke 

waarden van de variabelen a, b en c in
H (s) = k--—+ a----

s2 + bs + c

de hieruit volgende fase-karakteristiek het meest overeenstemt met de experimen
tele fase-waarden. We vinden:

H (s) = k (s + 3 S4)\s3+ 267) m6t a'S kwadraat:som 5 = 0.525 rad2.

De factor k drukt de unit-afhanke1ijke gevoeligheid uit. In fig. 54 zijn de 
Bode-diagrammen bij deze overdrachtsfunctie opgenomen. De experimentele waarden 
uit tabel 10 zijn eveneens uitgezet. De versterkingswaarden bij units zijn op een 
proportionele factor na onderling vergelijkbaar. Zowel deze waarden als de uit de 
overdrachtsfunctie volgende versterkingskarakteristiek zijn daarom genormeerd 
op 0 dB voor go = 1 rad/sec. Van unit 2 is geen meting bij co = 1 rad/sec beschik
baar; als het 0-dB niveau is voor dit unit de versterk! ngswaarde bij io = 1,5 rad/s 
genomen. De meetpunten en de versterkingskarakteristiek vertonen dezelfde stijgen
de tendens in het beschouwde frekwentiegebied, enkele uitzonderingen daargelaten.

De pa ra 11elschommelmeetwaarde (IV 3 blz. 107) is eveneens in fig. 54 uit
gezet. Hoewel deze waarde goed bij de fase-karakteristiek past, mogen we door de 
invloed van de verticale beweging minder fase-voorlopen verwachten. Bij parallel- 
schommelsti mul i treden de maxima in de horizontale versnelling gelijktijdig op met 
maxima in de verticale versnelling (met dubbele frekwentie). Zou bij beide frekwen

Hiervoor is een programma geschreven waarbij gebruik is gemaakt 
van de subroutine OPTDZM en de rekenfaciliteiten van het 
Academisch Computer Centrum Utrecht (ACCU).
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Fig. 54 Bode-diagrammen 

Overdrachtsfunctie : -j—

De parallelschommeimeetwaarde

s + 0,23______
+ 3,54) (s + 267) 
is geïndiceerd door •.

ties het fase-verschi1 tussen respons en versnelling gelijk zijn dan treedt bij 
de dubbele frekwentie de respons in de tijd dichterbij het versnel 1ingsmaximum op. 
Door deze bijdrage wordt de maximale respons bij de enkelvoudige frekwentie ver
schoven in de richting van het stimulusmaximum, waardoor er minder fase-voor1 open 
optreedt dan bij zuiver rechtlijnige stimulatie. Dit effect wordt nog versterkt
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doordat - overeenkomstig de overdrachtsfunctie - bij hogere frekwenties minder 
fase-voorlopen optreedt. Bij de dubbele frekwentie volgt uit de versterk!ngskarak- 
teristiek een grotere versterk!ngsfactor. De invloed van de verticale beweging 
is dus groter dan de amplitude-grootte doet vermoeden.

In fig. 55 zijn afgedeeld de start van een cosinusfunctie met w = 0,95 rad/sec 
(a), de output hierop volgens de overdrachtsfunctie (b) en de experimenteel ge
meten transiënt-responsies (c en d) . De registratie e wordt besproken in V k.k.
De transiënt-responsies c en d zijn verkregen bij de draaistanden $ = +90° en 
$= -75° van de unit besproken in V 3- Daar bij deze twee standen de maximale 
responsies in verschillende halve periodes optreden, hebben we de twee mogelijke 
verschijningsvormen van de transient weergegeven. De overdrachtsfunctie voorspelt

Fic. 55
Transiënt-respons op

a - model input; 
b - model output;

het begin van een cosinusfunctie (tl = 0,95 rad/sec) . 
c - gemeten transient bij $ = +90° (fig. 41) ,-
d - gemeten transiënt bij $ = -75 (fig. 41);
e - gemeten transiënt van een NIET INTACT systeem.
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een grote respons zeer snel na het begin van de stimulus. We kunnen ons dit 
systeem-analytisch als volgt voorstellen. De overdrachtsfunctie bestaat uit:

een proportionele factor k,

een lead-laq' factor ■—^en3 s + 3,54

een eerste-orde integrerende factor --- .

Op t = 0 sec geeft het 'lead-lag' systeem een niet-realiseerbare respons die zelf 
groter is dan de maximale in de steady state. Door de invloed van de integreren
de factor is op t = 0 sec de respons nul. Na 4 tot 5 msec is deze invloed echter 
reeds te verwaarlozen en wordt de respons weer volledig door het 'lead-lag' sys
teem bepaald.

De experimenteel gevonden transiënt-respons (c) treedt op hetzelfde tijd
stip op als de theoretische, is echter bij deze vergeleken breder en minder groot 
Dit is een gevolg van de verwerkingstechniek. De differentiatie van de cumula
tieve spike-dichtheid verlaagt en verbreedt de transiënt-respons (zelfs naar 
nega ti eve tijd).

De meest eenvoudige overdrachtsfunctie voldoet dus aan de criteria. We 
kunnen echter nog niet beslissen of die overdrachtsfunctie de meest waarschijn
lijke is. Een complexere functie kan evengoed aan de criteria voldoen met wel
licht een kleinere kwadraatsom. We hebben daarom ook overdrachtsfuncties onder
zocht die ontstaan door de meest eenvoudige configuratie uit te breiden met een
voudige factoren. Hogere-orde uitbreidingen hebben door de beperkte nauwkeurig
heid van de meetwaarden geen zin.

De eerste uitbreiding die in aanmerking komt is een looptijd. In het fre- 
kwentie-domein geeft dit een uitbreiding van de overdrachtsfunctie met de fac
tor exp(cts) waarin a kleiner dan nul Is. We vinden als 'best passende' functie:

H(s) s + 0,16
(s + 2,02) (s + 467) exp(0,029s) met S = 0,164 rad

Deze overdrachtsfunctie is niet realiseerbaar omdat a groter dan nul is, hetgeen 
een negatieve looptijd impliceert.

Een andere uitbreiding zou kunnen geschieden met een fase-draaiende factor 
(een combinatie van een differentiërende en een integrerende factor, beide 
eerste-orde en niet-ideaa1). Voegen we eerst alleen de differentiërende factor 
toe dan vinden we:

(s + 0,16) (s + 35,4)
(s + 2,02) (s + 1634)H(s) = k 2met S = 0,157 rad .



Voor deze functie staan de Bode-diagrammen uitgezet in fig. 56. Uit de fase- 
karakteristiek volgt dat bij hoge frekwenties het fase-voorlopen weer toeneemt. 
Hiervoor bestaan geen experimentele aanwijzingen. De versterkingskarakterïstiek 
sluit minder goed aan bij de meetwaarden dan die van de meest eenvoudige ovei—

20—1
Versterking

RRD/SEC

-10-

Faseverschil

50—

RRD/SEC
Fig. 56 Bode-diagrammen

Overdrachtsfunctie: (s + 0,16)(s + 35,4) 
(s + 2,02) (s + 1634)

De parallelschommelmeetwaarde is geïndiceerd door 0.
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drachtsfunctie. Daar de functie uit twee 'lead-Iag' factoren bestaat, heeft de 
transiënt-respons op t = 0 sec een waarde groter dan nul, hetgeen niet past bij 
een realiseerbaar systeem. Uitbreiding met een differentiërende én een integre
rende factor voorkomt dit. We vinden:

H (s) k (s + 0,16) (s + 35,3)
(s + 2,02) (s + 1634) (s + 48.1012) met S = 0,157 rad 2

De Bode-diagrammen van deze functie zijn in het beschouwde meetgebied gelijk aan 
die in fig. 56. Uit vibratiemetingen blijkt de versterking reeds bij veel lagere 
frekwenties naar nul te gaan dan uit de integrerende factor volgt. Deze functie 
is realiseerbaar en levert een kleine kwadraatsom op; ze sluit echter minder goed 
aan bij de experimentele waarden.

Daar andere uitbreidingen niet realiseerbare functies opleveren, mogen we 
besluiten dat de meest eenvoudige functie tevens de meest waarschijnlijke is.

h.k Discussie

De meest waarschijnlijke overdrachtsfunctie is

, , , s + 0,23 ______H(S k (s + 3,54) (s + 267)

Het tweede-orde systeem kan worden toegeschreven aan de mechanische eigenschap
pen van de statoliet en de koppeling van deze met de haarcellen. Het systeem 
heeft een hogere resonantiefrekwentie (31 rad/sec) dan die door Young en een 
lagere dan die door de Vries zijn gevonden (IV blz. 103). Het systeem is meer 
dan kritisch gedempt. De dempingsconstante (c = 4,4) is zelfs groter dan die door 
Young is gevonden. Desondanks is het systeem door de niet-ideale differentiëren
de factor niet traag. We menen dat deze factor kan worden toegeschreven aan 
'hair cell processing'.

Voor de overdrachtsfunctie van een systeem geldt per definitie

u(s) = H (s) .i (s)

met i (s) = L [i(t)j en u(s) = L [u(t)]

Hierin is * de Lap 1 ace-transformatie en zijn i(t) en u(t) respectievelijk de input 
en de output van het systeem. De input en de output dienen zodanig te worden ge
definieerd dat indien de input nul is de output eveneens nul is. Betrekken we dit 
op de input 'versnelling' en de output 'respons' dan wordt aan deze voorwaarde 
voldaan indien:

i (t) = a(t) en u(t) = R(t) - Rg
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De term R0 is de spontane activiteit van het systeem. De overdrachtsfunctie is 
dan te schrijven als:

L [ R(t) - Rq ]
H(S) = L [ a (t) ]

Transformeren we dit terug naar het tijd-domein met de inverse Laplace-transfor- 
matie (L 1) dan vinden we:

R(t) Ro + k r-1 (s + 0,23) a(s)
(s + 3,54) (s + 267)

Bij bekende stimulus a(s) is de respons te berekenen indien de unit-afhanke1ijke 
spontane activiteit (r0) en de gevoeligheid (k) bekend zijn. Eerder hebben we 
gesteld dat de spontane activiteit in een concrete meetsituatie alleen is te 
bepalen als het macula-vlak horizontaal is te brengen (I 2.4.3.1 blz. 4$) zodat 
de cilia niet uitgebogen staan (II l). Deze uitspraak is te beperkt. Het is vol
doende slechts de pol arisatie-r ichting horizontaal in te stellen, omdat de compo
nent van de zwaartekracht in de polarisatie-richting in dat geval nul is. In 
V 3-1-3 is een procedure aangegeven hoe de polarisatie-richting te bepalen. 
Draaien we deze richting in het horizontale vlak (bijvoorbeeld in de X-richting) 
dan kunnen we de spontane activiteit R0 van de betreffende unit meten. Draaien 
we de polarisatie-richting echter verticaal (in de Y-richting) dan volgt uit 
bovenstaande vergelijking voor R(t) :

R = Rn + k ^ gvert u 3,54 . 267 y
2Hierin zijn g de va 1 versnel 1ing in m/sec en Rvert de positie-respons van de 

unit bij die stand van het proefdier waarbij de polarisatie-richting verticaal 
is. We vinden dan:

k = 418 (R - Rn) vert u
Op de versnel 1ingsbaan zijn enkele metingen verricht aan niet-intacte sys

temen. Evenals bij de para 11 el schommel was ook hier de fase van de maximale res
pons vergeleken met het intacte systeem over ongeveer 90° verschoven. In de tran- 

siënt-figuur 55 is een voorbeeld van een dergelijke respons afgebeeld (e) . Een 
aanvankelijk intact preparaat bleek de volgende dag veranderd te zijn in een 
niet-intact preparaat waarvan de units zich gedroegen als in fig. 55 e (of ten 
opzichte hiervan 180° verschoven). Een dergelijke verandering is niet geconsta

teerd tijdens een serie metingen aan één unit, zodat we niet kunnen kiezen tus
sen 90° vóór- of na-lopen ten opzichte van de normale situatie. Gezien de grote 

transient die blijft optreden en de grotere gevoeligheid voor hoogfrekwente
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Stimuli (vibratie) bij niet-intacte systemen (blz. 58), lijkt uitvallen van een 
integratie waarschijnlijker dan uitvallen van een differentiatie. Het verband is 
echter complexer omdat de stand van het proefdier ten opzichte van de verticaal 
eveneens de fase beïnvloedt (zie pa ra 11 el schommel metingen III 3-^ blz. 98). We 
kunnen dan ook nog geen suggestie doen over het fys iologisch substraat waaraan dit 
effect zou zijn gekoppeld.

5 Conclusies

Voor het saccul ussysteem van Rana esculenta tot en met het eerste neuron 
geldt het volgende.
1 In de a 1 gemeneoverdrachtsfunctie die het verband tussen respons en versnel

ling beschrijft, zijn te onderscheiden:
a) een gevoeligheidsfactor afhankelijk van de richting die de versnelling 

heeft ten opzichte van de polarisatie-richting van de unit (spatiele
eigenschappen);

b) een niet-lineair verband tussen de maximale respons en de grootte van de 
versne11ingsamplitude;

c) temporele eigenschappen van het systeem.
2 Door geschikt gekozen stimuli (rechtlijnig) is de vorm van de niet-1ineari- 

teit te bepalen en de problematiek betreffende de spatiele en de temporele 
eigenschappen van elkaar te scheiden.

3 Bij zodanige stimulatie dat de respons duidelijk van de rustactiviteit is te 
onderscheiden, neemt de maximale respons minder dan lineair toe met de groot
te van de versnel 1ingsamplitude. Als de voor een unit 'karakteristieke rela
tie' wordt gedefinieerd: het verband tussen de maximale respons en de grootte 
van de versne11ingsamp11tude bij stimulatie in de polarisatie-richting; een 
methode hoe deze relatie te bepalen, is aangegeven.

k De gevoeligheidsfactoren leveren bij meetkundige representatie in het macula- 
vlak het gevoe1igheidsgebied op. Het invoeren van een ruimtelijk gevoelig- 
heidsgebied vergroot het inzicht in de spatiele problematiek; het is niet 
evident dat het ruimtelijk gevoe1igheidsgebied een bol is.

5 De overdrachtsfunctie - gebaseerd op fase-meetwaarden in het frekwentie- 
gebied van 0,04 tot 2,85 Hz - is:

H (s) k (s + 0,23)
(s + 3,54) (s + 267)
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De respons wordt hierdoor dan in het tijd-domein voorgesteld door:

R(t) = R0 + k L' (s + 0,23) a (s)
(s + 3,54) (s + 267)

Hierin zijn a(s) de Laplace-getransformeerde versnelling a (t) (ri chti ng constant) 
R(t) de respons.
Rq de spontane activiteit
k de gevoeligheidsfactor en
L 1 de inverse Laplace-trans formatie.

De twee voorlaatste zijn unit-afhankelijke variabelen.
6 De overdrachtsfunctie is in overeenstemming met de versterk!ngsmeetwaarden 

en de transiënt-respons.
7 De overdrachtsfunctie heeft in deze configuratie de meest eenvoudige vorm 

en is tevens de meest waarschijnlijke.
8 Het tweede-orde systeem schrijven we toe aan de mechanische eigenschappen 

van de 'transducer'. Deze is hierdoor voor te stellen als een meer dan 
kritisch gedempt (? = 4,4) systeem met hoge resonantiefrekwentie (5 Hz).

9 Door de 'speeding up1 factor, die we toeschrijven aan 'hair cell proces
sing', is het totale systeem niet traag. Dit is in overeenstemming met het
geen gedragsfysiologisch van het statoliet-systeem is te verwachten.
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SAMENVATTING

De sacculus is, als onderdeel van het labyrint van de gewervelde dieren, 
reeds ongeveer een eeuw onderwerp van onderzoek; toch is er veel minder over 
bekend dan over het gehoororgaan of over de als zodanig bekende evenwichtorga- 
nen (i.c. booggangen en utriculus) van het labyrint.

Als we het gehoor van de beenvissen - waarvan de sacculus gewoonlijk de 
receptor is - buiten beschouwing laten, dan is in het algemeen de functie van de 
sacculus omstreden. In ieder geval is de sacculus een statoliet-orgaan zoals de 
utriculus (en de lagena, die echter bij hogere vertebraten ontbreekt). In het 
onderzoek naar de werking van statoliet-organen valt de nadruk hoofdzakelijk op 
de statische evenwichtfunctie. Over de dynamische evenwichtfunctie is weinig be
kend. De uitkomsten van het systeem-analytisch onderzoek op dit gebied zijn niet 
met elkaar in overeenstemming.

Een analyse van uit de literatuur bekende resultaten van onderzoek aan sta
toliet-organen en van de uitkomsten van eigen gedrags- en elektrofysiologisch 
onderzoek aan de sacculus van de kikker (Rana esculenta) geeft ons inzicht in 
een aantal problemen (I). Deze betreffen de stimulatie (II) en de rol die het 
gevoeligheidsgebied van de haarcelreceptor (spatiele aspecten) speelt (III). Het 
onderzoek met behulp van een parallelschommel geeft ons aanleiding de overdrachts
functie van het sacculus-systeem (temporele aspecten) te bespreken (IV). Door 
toepassing van een zuiver rechtlijnige stimulatie over een grote bandbreedte 
(versnellingsbaan) kunnen we enerzijds inzicht verwerven in de karakteristieke 
relatie en het gevoeligheidsgebied van een single unit van de sacculus van de 
kikker, anderzijds de overdrachtsfunctie ervan bepalen (V).

I Uit een algemeen historisch overzicht blijkt dat er geen communis opinio 
bestaat over de functie van de sacculus. Fylogenetische en ontogenetische over
wegingen sluiten een functie van de sacculus bij trillingsperceptie niet uit; 
anatomische en histologische aspecten wijzen meer in de richting van een even
wichtfunctie van de sacculus. De resultaten van gedragsfysiologisch en elektro
fysiologisch onderzoek tussen 1899 en 1973 dragen niet voldoende experimentele 
evidentie aan om in het algemeen tot een evenwichtfunctie van de sacculus te 
mogen besluiten. Onder meer omdat in de evolutie de Amphibia met betrekking tot 
het labyrint een belangrijke schakel vormen tussen de vissen (waarbij de saccu
lus veelal een hoorfunctie heeft) en de hogere vertebraten (waarbij een even
wichtfunctie van de sacculus niet onwaarschijnlijk is) hebben we als proefdier 
Rana esculenta (de groene kikker) gekozen.
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Onze gedragsfysiologische experimenten met Rana esculenta en Bufo marinus 
(de reuzenpad) na uni- en bilaterale doorsnijding van de nervus saccularis tonen 
aan dat de sacculus van deze proefdieren een statische en dynamische evenwicht- 
functie heeft.

Voor het elektrofysiologisch onderzoek naar de werking en de eigenschappen 
van het sacculussysteem tot en met het eerste neuron hebben we een aantal tech
nische problemen moeten oplossen. Het moeilijkste en belangrijkste probleem is de 
afleiding met wolfram micro-elektroden exclusief van de vezels van de nervus 
saccularis van een fysiologisch intact preparaat. De bruikbaarheid en de inter
pretatie van de meetresultaten zijn hiervan in hoge mate afhankelijk. Voor dit 
doel hebben we een speciale preparatie-methode ontwikkeld.

Voor de stimulatie van het preparaat hebben we gebruik gemaakt van de klas
sieke kanteltafel (statische en dynamische stimulatie) en een vibrator (hoogfre- 
kwente dynamische stimulatie) naast de voor dit soort onderzoek zelden toegepas
te parallelschommel. De geregistreerde actiepotentialen van de haarcel-units van 
de sacculus en de stimulus-meetgegevens zijn verwerkt met behulp van een computer

Single units van de sacculus vertonen een onregelmatige activiteit. De ac- 
tiepotentiaaldichtheid hangt af van de stand van het proefdier ten opzichte van 
de verticaal. Op relatief hoogfrekwente (c.q. dynamische) stimuli reageren units 
tot ongeveer 500 Hz synchroon met de stimulus. Op dynamische stimulatie met kan- 
teltafel en parallelschommel reageren units met een veel hogere actiepotentiaal- 
dichtheid dan op statische stimuli. Een richtinggevoeligheid hebben we met zowel 
statische als dynamische stimuli aangetoond. Onze resultaten van het gedrags- en 
elektrofysiologisch onderzoek zijn met elkaar in overeenstemming.

In een nadere analyse beschouwen we de begrippen 'spontane activiteit' en 
'rustactiviteit' in relatie met 'positie-activiteit' van statoliet-organen en 
relateren we de begrippen 'fasisch' en 'tonisch' aan de respons op respectieve
lijk dynamische en statische stimuli, waarbij het begrip 'adaptatie' in dit ver
band onjuist blijkt te zijn. Uit een kritische analyse blijkt dat onze experi
mentele resultaten niet zonder meer passen in de algemeen aanvaarde conceptie van 
de haarcel. Op grond van een aantal veronderstellingen trachten we deze discre
pantie te overbruggen en de oorzaak van de verschillen tussen statische en dyna
mische respons op haarcel-niveau inzichtelijk te maken.

De kwantitatieve gegevens van de parallelschommelmetingen tonen aan dat de 
single unit-respons consequent varieert met de amplitude en de frekwentie van de 
oscillatie. Eveneens blijken onderdrempelige vibraties (relatief hoogfrekwente 
trillingen) bij gelijktijdige (laagfrekwente) schommelstimulatie een grotere 
respons te veroorzaken dan optreedt bij schommelstimulatie alleen. De single unit
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respons van fysiologisch intacte preparaten blijkt bij elke frekwentie (van zowel 
de vibrator als de parallelschommel) een vaste fase-relatie met de stimulus te 
hebben. Fysiologisch niet-intacte preparaten (b.v. geopend labyrintkapsel, of 
schijnbaar normaal functionerend doch te oud) geven een respons die - onder gelijke 
stimulusomstandigheden - 90 is verschoven in vergelijking met de respons van een 
intact preparaat. Bovendien is de fase-relatie bij een bepaalde frekwentie tussen 
stimulus en respons bij een niet-intact preparaat niet constant; de fase verandert 
afhankelijk van de stand van het proefdier ten opzichte van de verticaal.

Tot slot gaan we de relaties na van de resultaten van het elektrofysiologisch 
onderzoek aan statoliet-organen met die van het gedragsfysiologisch onderzoek met 
betrekking tot statoliet-organen, inclusief het onderzoek waarbij de oogbeweging 
en -stand tengevolge van statoliet-stimulatie worden gemeten. Naast overeenkomsti
ge resultaten van deze onderzoeken zijn er een aantal verschillen en tegenstrijdig
heden die wijzen in de richting van enkele basale problemen bij het onderzoek aan 
statoliet-organen. Om ons doel - op basis van de stimulus-responsrelatie inzicht 
te krijgen in de werking en eigenschappen van het sacculus-statolietsysteem peri
feer van de primaire afferenten - te bereiken, moeten we eerst deze basale pro
blematiek beschouwen.

II In de eerste plaats heeft de haarcel een gevoeligheidsgebied; daarom is de 
actiepotentiaal-respons van een haarcel-unit bij willekeurige stimulatie niet 
alleen afhankelijk van de grootte, doch eveneens van de richting van de stimu
lerende kracht. Parallelschommelstimulatie met kleine amplitude geeft ter plaatse 
van de gemeten haarcellen een langs een bijna rechte lijn variërende kracht. Hier
door is de problematiek te scheiden met betrekking tot grootte en tot richting van 
de kracht. Onderzoek naar de relatie tussen respons en de grootte van de versnel
ling (bij constante richting) voert tot de overdrachtsfunctie. Onderzoek naar de 
relatie tussen respons en richting van de versnelling (bij constante grootte) 
voert tot het gevoeligheidsgebied.

In de tweede plaats zijn grootte en richting van de stimulus ter plaatse van 
het macula-vlak onbekend. Om dit probleem op te lossen bepalen we eerst de ver
snel lings stimulus van het stimulatie-toestel uitgedrukt in een op dit toestel 
gebaseerd werkvlak-coördinatenstelsel. Op basis van literatuurgegevens nemen we de 
de meest waarschijnlijke ligging van het macula-vlak in het proefdier en in dit 
vlak de richting van de striola aan. In dit aangenomen vlak voeren we nu een 
macula-coördinatenstelsel in waarvan één as samenvalt met de striola-richting. 
Voorts stellen we een transformatie op om de stimulus - uitgedrukt in werkvlak- 
coördinaten - ongeacht de stand van het proefdier op het werkvlak, uit te drukken 
in macula-coördinaten.

161



III Het gevoeligheidsgebied is de meetkundige representatie van de richting- 
afhankelijke gevoeligheid van de haarcel in het macula-vlak.

Bij statische stimulatie geven we het proefdier verschillende standen ten 
opzichte van de verticaal en brengen de gemiddelde actiepotentiaaldichtheid in 
verband met de gravitatiekracht-projectie op het macula-vlak. Cp deze wijze is 
het gevoeligheidsgebied van een haarcel-unit te construeren; de nauwkeurigheid 
bij statische stimulatie is echter gering door de betrekkelijk geringe dichtheid 
van de actiepotentialen en door de grote spreiding erin.

Met het proefdier achtereenvolgens in verschillende standen op de parallel- 
schommel bepalen we de respons van een haarcel-unit op een stimulus met constante 
frekwentie en begin-amplitude. Tijdens de schommelbeweging geschiedt de stimu
latie dus in een vaste, echter bij iedere stand verschillende richting. Als we 
tussen versnellingsgrootte en respons een lineair verband veronderstellen, dan 
mogen we de respons normeren en kunnen we de contour van het gevoeligheidsge- 
bied vastleggen. De relatie tussen de maximale respons en de richting van de ver
snel lings amplitude in het macula-vlak is door middel van parallelschommelstimu- 
latie niet nauwkeurig te bepalen. In de respons komt de verticale beweging (met 
dubbele frekwentie) van de schommel duidelijk tot uiting; zelfs bij kleine am
plitude blijkt de stimulus verre van rechtlijnig te zijn.

IV In de literatuur vinden we verschillende overdrachtsfuncties, c.q. modellen 
van statoliet-systemen. Aan de hand van de eigen resultaten (parallelschommel) 
bespreken we de literatuurgegevens. Bij een vaste stand van het proefdier stimu
leren we met verschillende schommelfrekwenties. We berekenen het fase-verschil 
tussen stimulus en respons bij de verschillende frekwenties. Door de geringe 
bandbreedte van de schommel (van 0,33 tot 0,5 Hz) kunnen we nauwelijk meer dan 
één punt van de overdrachtsfunctie bepalen. Wel kunnen we nagaan of en hoe deze 
meetwaarde past in de bestaande modellen, waarvan een deel niet op elektrofysio
logische metingen is gebaseerd. Mede op basis van de transiënt-respons bij het 
starten van de schommelbeweging en de gegevens uit ons onderzoek met statische 
en vibratie-stimuli geven we een concept over de meest eenvoudige overdrachts
functie.

V Met behulp van een nieuw type stimulus-apparaat - de versnellingsbaan - 
hebben we de bezwaren tegen de parallelschommel (verticale bewegingscomponent, 
geringe bandbreedte) kunnen ondervangen. Een cabine, waarin de meetopstelling 
zich bevindt, rust met speciale 'luchtvoeten' op stalen rails die zuiver hori— 
zontaai en rechtlijnig lopen. Met perslucht wordt tussen 1 luchtvoeten1 en rails 
een luchtlaagje van 40 ym in stand gehouden; de zeer geringe wrijving maakt het
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mogelijk de cabine met geringe kracht te bewegen. Aan weerszijden van de cabine 
is een stel veren, die onder voorspanning staan, aangebracht. Geven we de cabine 
een beginuitwijking dan ontstaat een uitdempende sinusoïdale beweging zoals bij 
de parallelschommel, echter zonder verticale component. De oscillatie is zuiver 
rechtlijnig; de bandbreedte kan - door het monteren van andere veer-stellen - 
variëren tussen 0,04 en 2,85 Hz.

Bij een vaste stand van het proefdier blijkt de maximale respons van een 
haarcel-unit meer dan lineair af te nemen bij dalende versnellingsamplitude.
We geven een methode aan hoe dit verband te onderzoeken bij stimulatie in de 
polarisatie-richting. Dit verband is voor het betreffende unit de 'karakteris
tieke relatie'.

Eveneens construeren we het gevoeligheidsgebied in het macula-vlak, daarbij 
rekening houdend met het niet-lineaire verband. Het invoeren van een ruimtelijk 
gevoeligheidsgebied vergroot het inzicht in de spatiele problematiek. Het is niet 
evident dat de vorm van het ruimtelijk gevoeligheidsgebied een bol is.

Uit de meetgegevens volgt de fase-karakteristiek. Op basis hiervan bereke
nen we de overdrachtsfunctie van het haarcel-statolietsysteem van de sacculus 
van de kikker. We vinden als meest eenvoudige, tevens echter meest waarschijn
lijke overdrachtsfunctie (betrokken op versnelling en maximale actiepotentiaal- 
dichtheid) :

H(s) k (s + 0,23)
(s + 3,54) (s + 267)

waarin k de unit-afhankelijke gevoeligheid voorstelt. De uit de overdrachts
functie volgende versterkingskarakteristiek, transiënt-respons en vibratie- 
gevoeligheid zijn in overeenstemming met de experimentele meetwaarden. De 
respons R(t) op een langs een rechte variërende versnelling a(t) wordt dan:

R (t) R + k L-l __ (s + 0,23) a(s)R° (s + 3,54) (s + 267)

waarin Rn de unit-afhankelijke spontane activiteit voorstelt.
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SUMMARY

As part of the vertebrate labyrinth, the saccule has been an object of 
investigation since almost a century; yet our knowledge of the saccule is much 
smaller than of the auditory organ or the well-known equilibrium organs (parti
cularly the canals and the utricle) of the labyrinth.

If we leave out of consideration the hearing of bony fishes - the saccule 
of which usually is the receptor - then on the whole the saccular function is a 
point of controversy. Certainly the saccule is a statolith organ as the utricle 
is (and the lagena, which, however, is absent in the higher vertebrates). The 
investigation into the function of statolith organs mainly emphasizes the static 
equilibrium function. Little is known about the dynamic equilibrium function.
The results of the system-analytical research in this field do not agree with 
each other.

An analysis of published data concerning investigation into statolith- 
organs and of the results of our own behavioural and electrophysiological 
research on the saccule of the frog (Rana esculenta) presents several problems 
(I). These are related to stimulation (II) and the part played by the sensitivi
ty area of the hair cell receptor (spatial aspects,III). The results of experi
ments with parallel swing stimulation give us reasons to discuss the transfer 
function of the saccular system (temporal aspects, IV). Applying a truely rec
tilinear stimulation with a broad band-width (acceleration track) we are able 
to gain insight into the characteristic relation and the sensitivity area of a 
single saccular unit of the frog on the one hand, and on the other hand to 
ascertain its transfer function (V) .

I From a general historical survey it appears that there is no communis opinio 
concerning the function of the saccule. Phylogenetical and ontogenetical consi
derations do not exclude a function of the saccule in vibration perception; ana
tomical and histological aspects rather suggest an equilibrium function of the 
saccule. The results of behavioural and electrophysiological research between 
1899 and 1973 do not provide us with sufficient evidence to decide upon equili
brium function of the saccule in general. For our experiments we chose Rana 
esculenta (the common green frog)amongst other reasons because, as regards the 
labyrinth during evolution, the Amphibia constitute an important link between 
the fishes (whose saccule often has a hearing function) and the higher vertebra
tes (whose saccule is not unlikely to have an equilibrium function).

Our behavioural experiments with Rana esculenta and Bufo marinus (the giant
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toad), after unilateral and bilateral cutting of the saccular nerve, reveal that the 
saccule of these animals has a static and dynamic equilibrium function.

With a view to the electrophysiological research into the operation and pro
perties of the saccular system including the primary neuron, we had to solve some 
technical problems. The most difficult and important problem is the recording 
with tungsten micro-electrodes exclusively from the fibres of the saccular nerve 
of a physiologically unimpaired preparation. The usefulness and the interpretation 
of the experimental results are highly dependent on recording saccular fibres 
only. For this purpose we developed a special preparation method.

To stimulate the preparation we used the conventional tilt table (static and 
dynamic stimulation) and a vibrator (high frequency dynamic stimulation) and 
additionally the parallel swing, rarely used in this kind of research. The recor
ded actionpotentials from the hair cell units of the saccule and the stimulus 
data are fed into a computer.

Single units of the saccule display an irregular activity. The actionpoten- 
tial density depends on the position of the animal with respect to the vertical. 
Units respond to fairly high frequency (i.e. dynamic) stimuli synchronously with 
the stimulus up to about 500 Hz. Units, responding to dynamic stimulation (tilt 
table and parallel swing), have a much higher actionpotential density than the 
same units, responding to static stimulation. We have proved a directional sensi
tivity to static as well as to dynamic stimuli. Our behavioural and electrophy
siological results agree with each other.

In a further analysis we consider the notions 'spontaneous activity' and 
'resting activity' in relation to 'position activity' of statolith organs. We 
also relate the notions 'phasic' and 'tonic' to the response to dynamic and 
static stimulation respectively; in this connection the notion 'adaptation' turns 
out to be wrong. A critical analysis shows that our experimental results do not 
simply fit into the commonly accepted idea of the hair cell. On the strength of 
several assumptions we try to overcome this discrepancy and to elucidate the cause 
of the differences between static and dynamic response on the hair cell level.

The quantitative data of the parallel swing experiments show that the single 
unit response consequently varies with the amplitude and the frequency of the 
oscillation. Subliminal vibrations (fairly high frequency) also appear to cause 
a larger response with simultaneous (low frequency) swing stimulation than occurs 
with swing stimulation only. The single unit response of physiologically unim
paired preparations appears to have for each frequency (of the vibrator as well 
as of the swing) a fixed phase relation with the stimulus. 'Not unimpaired' pre
parations (e.g. opened bony cover of the labyrinth, or seemingly normally



operating, yet too old) give a response which - under the same stimulus condi
tions - has shifted 90° in comparison with the response of an unimpaired prepa

ration. Besides, the phase relation between stimulus and response of a 'not unim
paired' preparation is not constant (for a specified frequency); the phase change 
depends on the position of the animal with respect to the vertical.

Finally we check the relations between the results of electrophysiological 
investigation into statolith organs and those of behavioural investigation with 
respect to statolith organs, including the experiments in which the position and 
movements of the eye caused by statolith stimulation are measured. These inves
tigations yield results that agree with each other; however, there are also dif
ferent and contradicting results that point to some fundamental problems in the 
field of investigation into statolith organs. To achieve our purpose - which is to 
to obtain understanding of the properties and operation of the saccular stato
lith system (peripherally the primary afferents) starting from the stimulus res
ponse relation - we should first consider these fundamental problems.

II First, the hair cell has a sensitivity area, consequently the actionpotential 
response of a hair cell unit during any given stimulation is not only dependent on 
the magnitude but also on the direction of the stimulating force. On the level
of the measured hair cells parallel swing stimulation with small amplitude results 
in a force varying in magnitude along an almost straight line. So it is possible 
to separate the problematic matter regarding magnitude and direction of the force. 
Investigation into the relation between response and magnitude of the acceleration 
(with constant direction) leads to the transfer function. Investigation into the 
relation between response and direction of the acceleration (with constant magni
tude) leads to the sensitivity area.

Secondly, magnitude and direction of the stimulus are unknown on the level 
of the macular plane. To solve this problem we first determine the acceleration 
stimulus of the stimulating device expressed in a 'working plane' coordinate sys
tem fixed on the device. On account of published data we choose the 'most probable' 
orientation of the macula plane in the test animal and the direction of the striola 
in this plane. In this chosen plane we introduce a macular coordinate system with 
one axis coinciding with the striola direction. Moreover, we develop a transfor
mation matrix to transfer the stimulus from working plane coordinates into macular 
plane coordinates, regardless of the animal's position on the working plane.

III The sensitivity area is the geometrical representation of the directional 
sensitivity of the hair cell in the macular plane.
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Under static stimulation conditions the test animal has different though 
fixed orientation with regard to the vertical and we relate the mean actionpoten- 
tial density with the projection of the gravitational force upon the macular 
plane. In this way the sensitivity area of a hair cell unit can be constructed; 
however, the rather small actionpotential density (with large variance) causes 
poor accuracy.

With the test animal successively in different fixed orientations on the 
parallel swing we measure the response of a hair cell unit on a stimulus with 
constant frequency and initial amplitude. During movement of the swing, stimula
tion in the macular plane occurs in a fixed direction which is different for dis
tinct orientations of the test animal on the working plane. Supposing there is a 
linear relation between response and acceleration magnitude, it is allowed to nor
malize the response and we can construct the sensitivity area. With parallel swing 
stimulation determination of the relation between maximal response and direction 
of acceleration projection upon the macular plane is not accurate. Within the 
response the vertical movement (with double frequency) of the swing is clearly 
expressed; even with small amplitudes the stimulus appears to be far from recti
linear .

IV In publications we meet different transfer functions or models of stato
lith systems. In view of our own results (parallel swing) we discuss these func
tions. With the test animal in a fixed position we stimulate with different swing 
frequencies and calculate the phase difference between stimulus and response. As 
a result of the narrow band-width of the swing (from 0.33 to 0.5 Hz) it is hardly 
possible to determine more than one point of the transfer function. Nevertheless 
we are able to examine if and how our data fit in existing models, part of which 
are not based on electrophysiological measurements. Taking into account the tran
sient response on starting the swing movement and the data obtained in our inves
tigations with static and vibrational stimuli we conceive the most simple transfer 
function.

V With a new type stimulation device - the acceleration track - we could 
obviate the objections against the parallel swing (vertical movement component 
and narrow band-width). A cabin, containing the measure devices, is resting 
(with special 'airfeet') on steel rails, adjusted horizontally and rectilinearly 
with great precision. Between airfeet and rails there is an air cushion of 40 ym; 
the low friction makes it possible to move the cabin with a small force. A set 
of steel springs is fitted on both sides of the cabin; the springs are always 
stretched during the movement of the cabin. Giving the cabin an initial
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deviation an extinguishing sinusoidal movement occurs similar to the parallel 
swing movement, however, without a vertical component. The oscillation is truely 
rectilinear; with several sets of springs the band-width is variable between 0.42 
and 2.85 Hz.

In a fixed position of the test animal the maximal response of a hair cell 
unit decreases more than linearly on diminishing acceleration amplitude. We pre
sent a method how to examine this relation by stimulation into the direction of 
polarization. With regard to the unit studied this relation is the 'characteristic 
relation1.

We also construct the sensitivity area in the macular plane taking into ac
count the non-linear relation. Introduction of a 3-dimensional sensitivity area 
increases the insight into the spatial problems. It is not obvious that the 
3-dimensional sensitivity area has a spherical shape.

From the data of the measurements we derive the phasecharacteristic. On the 
strength of these data we calculate the transfer function of the hair cell stato
lith system of the saccule of the frog. As the most simple, and moreover the most 
probable transfer function related to acceleration and maximal actionpotential den 
sity we find:

H(s) k (s + 0,23)
(s + 3,54) (s + 267)

k represents the unit-dependent sensitivity. As appears from the transfer function 
the gain characteristic, transient response and vibration sensitivity are in agree 
ment with the experimental data. The respons R(t) on the acceleration a(t) varying 
along a straigt line, is:

R(t) = Rq + k D (s + 0,23) a(s) 
(s + 3,54) (s + 267)

r0 represents the unit-dependent spontaneous activity.
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STELLINGEN

1 Het Coriolis effect:

voorspelt zowel lineaire als angulaire versnellingen in draaiende systemen. 
Door slechts de lineaire als Coriolisversnellingen te beschouwen ontstaat een 
schijnprobleem over de benoeming van de angulaire.

Guedry, F.E.: Handbook of Sensory Physiology VI 2 biz. 120, 1974.

2 Het systeem tussen statoliet en oog, zoals het zich manifesteert in de oogbe
wegingen, heeft bij de mens een andere dynamica dan bij het konijn.

Bos, J.H., e.a. : Aota Oto-Laryng. S6_ 477-489 (1963).
Baarsma, E.A. : Vies. Rotterdam, 1973.
Kleinschmidt, H.J. : Diss. Rotterdam, 1974.
Correia, J., F.E. Guedry : NAMC 92, 1964.
Niven, J.I., e.a. : NAMI 953, 1965.

3 Uit het Pende1-E.N.G. blijkt dat het oog de compensatoire beweging vertoont 
rond vele uitgangsstanden, waarvan de middenstand in de oogkas er slechts één 
is. De snelle fase van de nystagmus voert het oog van de compensatoire bewe
ging rond de ene stand over in die rond een andere stand.

4 De uitspraak dat de 1workcoefficient' en de 'four breath factor' in betekenis 
met elkaar overeenstemmen, is onjuist.

Cottle, M.H. : Intern Rhinology VI_, 7-26 (1968).

5 Bij de beoordeling van de werking van 'neusdoorgankelijkheid bevorderende 
preparaten' zijn objectieve criteria alleen niet voldoende. De patiënt is 
meer gebaat bij een middel dat subjectief verbetering geeft zonder dat dit 
objectief aantoonbaar is dan bij een middel dat, hoewel volgens objectieve 
criteria goed bevonden, door hem niet als effectief wordt ervaren.

6 Het verband tussen de Optokinetische Nystagmus bij patiënten met een optisch 
scotoma en de Vestibulaire Nystagmus bij normale proefpersonen volgens Hood, 
is gebaseerd op onjuiste veronderstellingen.

Hood, J.D. : Aota Oto-Laryng. £2, 208-215 (1967).
Festen, H., A. Clemens : Adv. Oto-Rhino-Laryng. 17, 100-106 (1970).
Clemens, A., H.Festen : Aota Oto-Laryng. Belg. 1970, 381-387.

7 Bij de kermisattractie 'Magie Movement' bevindt zich op het einde van een 
horizontaal ronddraaiende arm (ioj) een gondel die in tegengestelde richting 
om zijn as draait (u)2 waarbij m2 mj) . Teneinde zo weinig mogelijk last van 
bewegingsziekte te krijgen dient men, zittend in de gondel, voor ü)2 — uu een 
punt op de horizon, voor («2 > telkens nieuwe punten buiten de attractie en 
voor (02 >> (o^ een punt op de gondel te fixeren.

A. Clemens 25 november 1976.
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STELLINGEN

1 Homo sapiens is onvoldoende object van de vergelijkende fysiologie, hetgeen 
een van de redenen is dat zijn vorderingen in de geneeskunde relatief groter 
zijn dan die in de medische wetenschap.

2 De haarcelreceptor met kinocilium van de gewervelde dieren is in omgekeerde zin 
een functioneel analogon van de eencellige met een actief bewegend cilium 
(Ciliata). Beide soorten cilia hebben o.a. spatiele eigenschappen. De tegen
stelling 'passief kinocilium en actief bewegend cilium' is niet relevant.

Literatuur Ciliata: Cilia and Flagella, M.A. Sleigh, ed.
Academia Press, 19 74.

3 Het stellen van een diagnose is een empirische analyse in termen van model- 
variabelen en draagt bijgevolg het karakter van bepaalde vormen van empirisch 
wetenschappelijk onderzoek.

4 Bij de larven van de klauwpad (Xenopus laevis D.) begint op het ontwikkelings
stadium 45 (cf. Normal Table, 1956) bij visuele stimulatie de eerste neurale 
activiteit in het contralaterale tectum opticum (Beazley e.a.,1972). Dit stemt 
overeen met de eigen waarneming dat de larven op stadium 44 een in hun gezichts
veld bewegend voorwerp ontwijken. Volgens Gaze en Peters (1961) echter begint 
'visual controlled behaviour' pas op stadium 49.
De eerste neurale activiteit in het ipsilaterale tectum opticum is pas te meten 
op stadium 61 (Beazley e.a,1972), hetgeen niet overeenstemt met het begin van de 
gecoördineerde oogbewegingen op stadium 44 ä 45 (eigen waarneming).

Gaze, R.M., A. Peters : Quart.J.Exp.Physiol. 46_ , 299-309 (1961).
Beazley, L.M., M.J. Keating, R.M. Gaze : Vision Res. 12_ , 407-410 (1972).
F/ormal Table of Xenopus laevis D., P.D. Nieuwkoop, J. Faber, eds. (1956).

5 Ondanks het optreden van potentiaalveranderingen in de huid van de larven van 
de klauwpad (Xenopus laevis D.) bij sterke mechanische stimuli (Roberts, 1969) 
is de bewegingsreactie die hierop volgt van myogene aard. De gevoeligheid voor 
zwakke mechanische stimuli is van neurogene aard. Roberts en Smyth veronderstel
len dat de ontwikkeling van deze tactiele gevoeligheid - beginnend op stadium 26 
(volgens eigen waarneming op stadium 28) - samenhangt met de Rohon-Beard cellen. 
Dit is onwaarschijnlijk omdat deze neuronen pas op stadium 32 verschijnen.

Roberts, A. : Nature 222 , 1265-1266 (1969).
Roberts, A., D.Smyth : J .Comp.Physiol. 88_ , 31-42 (1974).

6 In het licht van de publiciteit rond het 'rapport van de Club van Rome' zouden 
de publiciteitsmedia meer aandacht dienen te besteden aan de opvattingen en het 
werk van Prof. David Hughes, microbioloog aan de Universiteit van Cardiff, dan 
het incidentele artikel in het NRC Handelsblad van 16 oktober 1976.

7 Twee kunnen meer dan één, echter niet in de helft van de tijd!
Dit proefschrift.

H.G. Galis 25 november 1976.
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