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VOORWOORD

Wanneer een proefschrift verschijnt dat een onderzoeksveld omvat tussen 
twee disciplines, de foniatrie en de neuro-musculai re ziekten, is dat uitslui
tend mogelijk door de inzet en samenwerking van velen.

In eerste instantie gaat echter mijn dank uit naar mijn ouders die mij 
in staat hebben gesteld de studie in de geneeskunde te volgen. Helaas kan mijn 
moeder deze dag niet meer meemaken.

Hooggeleerde Damsté, Hooggeachte Promotor. Uw persoonlijke inzet en vak
kennis op het gebied van de foniatrie heeft mijn voorliefde voor de stem- en 
spraakstoornissen gewekt. Dankzij Uw bijzondere aanpak van de patiënt met 
foniatrische problemen heb ik geleerd de stem- en spraakgestoorde in zijn 
totaliteit te beoordelen en niet uitsluitend als een apart probleem. Hiervan 
heb ik in de perifere praktijk nog dagelijks voordeel. Dat dit onderzoek na een 
aanvankelijk klinische start zich ontwikkeld heeft in een puur wetenschappelijke 
richting, heeft U er niet van kunnen weerhouden, U ten volle in te zetten voor 
het begrip en de interpretatie van de resultaten. Het is te wensen dat de ge
dachtenspinsels die naar boven kwamen als gevolg van deze gegevens nog eens 
elders op papier gezet kunnen worden. Dat de persoonlijke contacten, ook met 
Uw vrouw, na deze dag zullen worden voortgezet, is onze wens.

Zeergeleerde Jennekens, beste Frans. Diepe bewondering heb ik voor de wijze 
waarop jij in staat bent geweest een medicus practicus in te wijden in de pro
blematiek van de histologie en histochemie van spierweefsel. De hoeveelheid tijd 
en energie, door jou aan dit werk besteed, stemt mij tot grote dankbaarheid. Het 
zal mij een voorrecht zijn de contacten zowel met Aagje als jou voort te zetten.

H.J. Eelderink, H. Veldman , beste Hans, beste Henk. Hoewel de aanzet tot 
dit onderzoek van elders kwam, is het substraat dankzij jullie inzet en (over-) 
werk tot stand gekomen. De omvang van jullie arbeid is omgekeerd evenredig aan 
de oppervlakte van jullie werkruimte. Veel dank ben ik jullie verschuldigd 
zowel voor de vervaardiging van zovele preparaten en histogrammen (Hans) als 
de accuratesse van jou, Henk, die na zoveel tijd en zovele teleurstellingen 
toch tot goede foto-opnamen heeft geleid. Ik hoop dat jullie bij het doorbla
deren van dit boekje in de herkenning van vele details mijn erkentelijkheid
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voor jullie werk zullen terugvinden.

Veel dank ben ik verschuldigd aan Mej. B.H. Holshof en Mevr. C. Zwijnen- 
van Aken voor het uittikken van het manuscript. Grote waardering heb ik voor 
de wijze waarop jij, Hermie, tussen alle drukke praktijkwerkzaamheden, sthe- 
nisch en welhaast flegmatisch vanuit een slecht handschrift in een hoog tempo 
een fraai getypte tekst en lay-out hebt willen verzorgen.

H.J.J. van den Broek ben ik dankbaar voor de samenstelling en uitvoering 
van het schema achterin dit boek. Hoewel, beste Henk, jouw tekentalenten mij 
vanouds bekend zijn, had ik nooit kunnen vermoeden dat een familierelatie voor 
een belangrijke aanvulling en verduidelijking van dit proefschrift zorg zou 
kunnen dragen.

Aan H.J.A.H.A. Meijer en de medewerkers van Studio 90/92 ben ik veel dank 
verschuldigd voor de uiteindelijke totstandkoming van zoveel fotowerk, juist 
in een fase waarin de perfectionering mij in de steek liet.

Het is mij onmogelijk de (ex-)medewerkers en (ex-)assistenten van de 
K.N.O.-kliniek, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Pathologisch Instituut, 
de afdeling Pathologische Anatomie van het St. Anthonius Ziekenhuis, het 
Centraal Dierenlaboratorium van het Academisch Ziekenhuis en de afdeling 
Veterinaire Pathologie van de Diergeneeskundige Faculteit alle te Utrecht, 
persoonlijk te danken voor hun bijdragen. Een uitzondering wil ik maken voor 
Drs. K.A. Holm voor zijn persoonlijke waardering.

Dr. J.R.E. Haalboom dank ik voor zijn persoonlijke adviezen en stimulerende 
werking bij de totstandkoming van dit proefschrift.

Dr. P.S. Page ben ik veel dank verschuldigd voor de vertaling van de 
samenvatting in het Engels.

De combinatie perifere praktijk en het voltooien van een proefschrift was 
mij reeds door meerderen als onmogelijk voorgehouden. Dankzij het begrip dat 
mijn beide collegae G.J.M. van Ardenne en K. Hoogendijk voor deze studie hebben 
gehad en de prioriteit die zij aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben 
gegeven, is beëindiging van dit werk toch mogelijk geworden. Hiervoor ben ik hen 
zeer erkentel ijk.



In de laatste maar niet minste plaats gaat mijn dank uit naar Ineke,
Wilco en Anne-Marie. Het geduld dat zij konden opbrengen voordat dit boekje 
tot stand kwam, kan niet in de wetenschappelijke gegevens worden teruggevonden, 
maar vormt een emotionele antipode voor de wetenschappelijke activiteit. Hoewel 
jij, Ineke, besefte dat aansporing tot continuering van de werkzaamheden tevens 
een inboeten aan samenzijn betekende, heb jij nooit nagelaten dit te doen. Mogen 
de kinderen een beloning zien in het feit dat de wekelijkse reizen naar Utrecht 
tot het verleden behoren en hun vader de aandacht die ze verdienen in ruimere 
mate aan hen kan geven.
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HOOFDSTUK I

DE FUNCTIE VAN DE STEMBANDEN BIJ DE MENS

The basic function of the larynx is 
that of a protective sphincter, a 
function far more significant physio
logically than tone production,...........

Pressman en Kelemen (1955)

Inleiding

In zijn Historia animalium heeft Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) voor het 
eerst in de geschiedenis verband gelegd tussen de stem en de larynx als stem- 
producerend orgaan. De (fxovri (stem) en de ctvcarvon (adem) zouden aan de voor
zijde van de hals, in de luchtpijp ontstaan.

De eerste anatomische beschrijvingen zijn afkomstig van Galenus (ca.
130 - 200 n. Chr.). In zijn usu partium corporis humani gaf hij een gedetail
leerd overzicht van de bouw van de skeletdelen van de larynx: thyreoïd, inno- 
minata (cricoïd) en arytenoïden. Deze laatste werden door Galenus abusievelijk 
beschouwd als de twee helften van één kraakbeentje. De werking van de Nn. 
recurrentes demonstreerde hij met behulp van een zogenaamd "Glossokomion", 
een orthopaedisch instrument dat in die tijd, maar ook in de late middeleeuwen 
algemeen bekend was. Met dit apparaat was het mogelijk door tractie via een 
katrol een ledemaat gelijktijdig naar boven en naar beneden te rekken. In de 
larynx zouden de Nn. laryngeT superiores te vergelijken zijn met de naar boven 
trekkende koorden en de Nn. laryngeT inferiores met die naar beneden. Hoe'el 
de interpretatie van Galenus tot in de middeleeuwen voor vele medici als voor
beeld heeft gegolden zijn zijn waarnemingen met betrekking tot de larynx 
in vergetelheid geraakt. Op vele afbeeldingen uit leerboeken in de middeleeuwen 
zoekt men vergeefs een larynx en wordt de trachea als een starre pijp voorge
steld die in directe verbinding staat met de mond. Dankzij de tekeningen van 
Leonardo da Vinei (1452 - 1519), gemaakt naar obductiepreparaten, zijn de voor
stellingen omtrent de bouw van de larynx aanmerkelijk verbeterd. Fabricius 
(1533 - 1619) vermeldde in zijn De visione voce auditu (1600) voor het eerst
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de aanwezigheid van spieren in de larynx. Zo schreef hij aan de M. cricoary- 
tenoïdeus posterior een glottisopenende (Musculus apericus) werking toe. Dodart 
(1634 - 1707) gaf zijn ideeën omtrent de functie van de larynx als volgt weer: 
de spanningstoestand van de glottis en verschillende openingsstanden zouden 
de toonhoogte van het voortgebrachte geluid bepalen.

Ferrein (1693 - 1769) gebruikte als eerste de term "stemband". Deze be
naming werd door hem ingevoerd op grond van zijn vergelijking van het stem
geluid met de klank van een in trilling gebrachte snaar. Bertin (1712 - 1781) 
gaf de voorkeur aan de term "stemplooi" boven "stemband". Zijn benaming is 
dan ook als "plica vocalis" opgenomen in de Nomina Anatomica Basel. Dit heeft 
echter niet kunnen voorkomen dat de naam "stemband" nog steeds algemeen wordt 
gebruikt.

Bij de beschrijvingen van de fysiologische aspecten van de larynx heeft 
steeds de geluidsproducerende functie op de voorgrond gestaan. Aangezien de 
inwendine larynx van de levende mens niet voor onderzoek toegankelijk was, 
heeft men door constructie van apparaten gepoogd de totstandkoming van het 
menselijk stemgeluid te verklaren en de klank na te bootsen. Vooral dit laat
ste was in de 18e eeuw een geliefd thema. Baron van Kempelen -die ook reeds 
de uitvinding van de automatische schaakmachine op zijn naam had staan- heeft 
in 1791 een instrumentje beschreven, een "mechanischen Entwurf" om "von Ihrer 
(dat wil zeggen de menselijke stemplooi) Struktur und Bewegung einen noch 
deutlicheren Begriff zu machen". Over een houten ring spande hij een vel met 
in het midden een spleetvormige opening. Aanblazen van dit apparaatje gaf 
een toon die varieerde al naar gelang de spanningstoestand van de ring en 
daarmee van het vel. In leerboeken der akoestiek (o.a. Auerbach, 1909) wordt 
deze ring abusievelijk naar Müller genoemd en als "Müllers Pfeiffe" aangeduid. 
Het is juist Johannes Muller (1801 - 1858) die, naast zijn uitgebreide studies 
over de embryologie en anatomie van het geslachtsapparaat, in 1839 de resulta
ten van onderzoek aan de menselijke cadaverlarynx en een door hem ontworpen 
model van de larynx beschreef. Hij construeerde een instrument met mechanische 
tongen en een variabel aanzetstuk waarmee hij de invloed van het aanzetstuk 
op de voortgebrachte toon aantoonde. In hoeverre deze gang van zaken overeen
kwam met de toestand bij de mens bleef, zoals reeds gesteld, lange tijd on
zeker, aangezien de inwendige larynx van de levende mens niet voor onderzoek 
toegankelijk was. Het duurde tot 1855 voordat Manuel Garcia bij zichzelf de 
stembanden zag functioneren. Nadat Czermak (1861) het larynxspiegel onderzoek 
met kunstlicht had geperfectioneerd kon een nauwkeuriger analyse van de larynx- 
functies plaatsvinden. In 1886 publiceerde French de eerste foto's van het
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inwendige van de larynx van de mens. Hoewel Mayo in 1829 een respiratoire 
regelfunctie van de larynx aantoonde -hij deed experimenten bij honden waar
bij bleek dat tijdens de ademcyclus de glottisopening niet constant was-, 
bleef men gedurende lange tijd de vocalisatie als de primaire functie van de 
larynx beschouwen. Pas in deze eeuw heeft men andere functies belangrijken 
geacht. Vooral de sfincterfunctie heeft meer aandacht gekregen. Dit kwam voort 
uit vergelijkende onderzoeken van de larynx van mens en dier. Hierdoor werd 
de larynx van de mens beschouwd als een orgaan dat in aanleg identiek was 
met de larynx van zoogdieren, maar dat in de loop van de evolutie geadapteerd 
was aan de specifieke eisen van de omgeving. Dergelijke aanpassingsmechanis
men op laryngeaal niveau waren ook duidelijk geworden uit voorbeelden in het 
dierenrijk. Zo beschermen slangen hun luchtwegen tijdens het verorberen van 
een grote voedselbolus door protrusie van hun larynx tot het niveau van de 
tanden. Op deze plaats is het onmogelijk dat de larynx door de grote voedsel- 
massa wordt dichtgedrukt.

De rol die aan de epiglottis als beschermende klep wordt toegeschreven, 
is waarschijnlijk te groot. Amfibieën en reptielen hebben geen epiglottis of 
hoogstens een rudiment, dat zeker geen bescherming biedt tegen de grote voed- 
selmassa's die zonder verkleining geheel worden doorgeslikt. Negus (1949) 
brengt de functie van de epiglottis in relatie met de reuk. Deze lijkt bij 
amfibieën en reptielen niet duidelijk aanwezig, terwijl bij zoogdieren de 
reuk een rol van levensbelang vervult. De epiglottis zou, in nauw samenspel 
met het weke verhemelte (c.q. de nasofarynx), er toe bijdragen dat de lucht
weg open is om prooi, vriend en vooral vijand goed te kunnen ruiken. Dieren 
die leven van de jacht blijken dan ook over een grote epiglottis te beschik
ken (o.a. hyena's, cheetahs). Bij herbivoren is een bijzonder beschermings- 
mechanisme aanwezig: zij beschikken over aryepiglottische plooien, die het 
mogelijk maken de voedselmassa, die zich moeilijk laat verteren en niet ineens 
kan worden doorgeslikt, tijdelijk "opzij te schuiven" om een vrije ademweg 
te maken. Ook bij de mens zijn deze plooien aantoonbaar en vervullen een be
schermende rol voor de lagere luchtwegen.

Een andere aanpassing wordt gezien in de lengte van het arytenoid. Er 
blijkt namelijk een opvallende relatie te bestaan tussen de lengte van het ary
tenoid, gemeten ten opzichte van de lengte van de gehele stemband en de bewe- 
gingsactiviteit van het dier. Hoe langer het arytenoid, des te groter is de 
maximale laryngeale opening en des te meer lucht kan passeren. Zo hebben anti
lopen arytenoïden, die in lengte 70% beslaan van de totale voorachterwaartse 
inwendige doorsnede van hun larynx. Bij de gazellen is deze verhouding 69%,
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bij de cheetah slechts 50%. Dit blijkt zijn weerslag te vinden in hun gedrag. 
De cheetah is weliswaar sneller dan de gazelle, maar heeft een korter uithou
dingsvermogen waardoor hij na circa 1 km.de jacht op de gazelle moet opgeven. 
Bij de mens is de verhouding lengte arytenoid: lengte stemband circa 45%. De 
mens, relatief traag, heeft geen behoefte aan lange arytenoïden om zijn adem
weg zo wijd mogelijk te maken, maar heeft meer voordeel van een trillende 
stemband, waarmee het mogelijk is geluid voort te brengen. Tevens wordt de 
lengte van het arytenoid in verband gebracht met de mogelijkheid de lagere 
luchtwegen af te sluiten. Hoe langer het arytenoid des te beter zou het be
schermend mechanisme zijn. Het is de grote verdienste geweest van Negus 
(1929, 1949) dat hij deze feiten op uitvoerige wijze heeft gedocumenteerd 
en geïllustreerd met talrijke voorbeelden uit het dierenrijk. Wind (1970) 
legde vooral de nadruk op de ontogenetische en fylogenetische aspecten van 
de larynx in relatie tot zijn verschillende functies. Door Pressman en Kele- 
men (1955) zijn de functies van de larynx bij de mens als volgt ingedeeld:

primaire functie -sfincter ter bescherming van de lagere 
1uchtwegen

secundaire functie -de larynx als toongenerator
accessoire functies -valvulair mechanisme tijdens slikken 

-respiratoire functie
Fink (1974) voegde er een nieuw element aan toe door de regeling van de adem- 
weerstand als primaire functie te duiden. Zijn indeling van functies werd als 
volgt:

1. respiratie.
2. fonatie.
3. sluiting tijdens inspanning (persen etc.).

("effort closure").
4. sluiting tijdens slikken.

Een sfincterfunctie wordt door hem ontkend, aangezien een complexe structuur 
als de larynx niet kan worden vergeleken met een simpele ronde sluitspier.

Hoewel Fink per definitie gelijk heeft, is het niet juist daarmee de be
schermende functie van de larynx af te wijzen. Daarom is hier gekozen voor de 
indeling volgens Pressman en Kelemen (1955).

1.1 iPrimg-Lve functie: de beschevmends sfinotev

Voor alle dieren met longen is een beschermend afsluitingsmechanisme in 
de vorm van de larynx van levensbelang. Dit mechanisme dient volmaakt te func
tioneren, aangezien de mens, evenals andere zoogdieren, ademt door een vrijwel
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voortdurend open larynx, waardoor kleine partikels ongewild in de lagere lucht
wegen terecht kunnen komen.

Sluiting van de larynx treedt op bij aanraking van de achterste farynx- 
wand, o.a. door voedsel (Wind, 1970). Sercer (1960) beschreef tevens een re- 
flexmatige sluiting door aanraking van de mucosa van de neus.

Volgens Pressman (1955) zijn in de larynx van de mens drie sfincterni- 
veaux aantoonbaar:
De bovenste laag wordt gevormd door de aryepiglottische plooi.
De middelste laag bestaat uit de valse stembanden, die bij adductie de ary- 
tenoïden naar binnen kantelen.
De onderste laag komt overeen met de stembanden, waarbij de sluiting tot stand 
komt door contractie van Mm. cricoarytenoTdeï laterales en de M. interaryte- 
noTdeus voor een approximatie van beide arytenoïden zorgt.

Door Wyke (1974) is het sfincterreflexmechanisme uitvoerig beschreven.
Bij aanraken van de achterste farynxwand worden door stimulering van mechano- 
receptoren in de mucosa via afferente banen (N. glossofaryngeus en N. vagus) 
impulsen overgebracht naar de nucleus van de tractus solitarius in de medulla 
oblongata, waar ze worden overgeschakeld naar de Nucleus ambiguus en de For
matie reticularis. De motorische neuronen die de stembandspieren en de adduc- 
toren innerveren worden gestimuleerd, die van de Mm. cricoarytenoïdeT poste
riores geïnhibeerd. Dit heeft een krachtige sluiting en strekking van de stem
banden tot gevolg. De sluiting van de stembanden begint aan de voorzijde en 
zet zich snel voort naar de achterzijde. Op het ogenblik van volledige slui
ting zijn ook de valse stembanden gesloten door contractie van aryepiglotti
sche musculatuur.

Hoest moet worden beschouwd als een beschermingsmechanisme dat bij uit
stek aanwezig is bij potentiële mondademers (mens, aap) (Wind, 1970). Door 
opvoeren van de subglottische luchtdruk door middel van een krachtige uitade- 
mingsstoot kan een ongewild in de lagere luchtwegen binnengekomen corpus 
alienum worden uitgehoest.

1.2.Secundaive functie: de larynx als toongenevator

De geluidsproductie binnen de larynx is een ingewikkeld proces dat niet 
alleen de stembanden zelf betreft. Ewald (1898) onderkende dat er bij de fo- 
natie processen plaatsvinden, die overeenkomen met het aanblazen van een zoge
naamde "Polsterpfeife". Hierbij worden twee verend opgehangen "Polster" (elas
tische membranen) door een luchtstroom in trilling gebracht. Hij concludeerde,
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dat fonatie het gevolg is van een balans tussen de stroomsnelheid van de uit
geademde lucht enerzijds en de elasticiteit van de geadduceerde stembanden 
anderzijds. Tondorff (1925) constateerde, dat de subglottische luchtdruk de 
geadduceerde stembanden doet wijken, maar dat de luchtstroom tijdens zijn 
passage de stembanden weer naar elkaar toe zuigt (Bernouilli-effect). De stem- 
bandmusculatuur zou verhinderen dat door de passerende luchtstroom de stem
banden van positie veranderen.

Smith (1954) en Hirano (1968) toonden aan dat het slijmvlies van de 
stemband niet alleen een bekledende mantel is. Tijdens fonatie ontstaat een 
golfbeweging die over dit slijmvlies van caudaal naar craniaal loopt. De span- 
ningstoestand van het onderliggende bindweefsel en spierweefsel is bepalend 
voor de amplitude van deze golfbeweging. Het begin van de trillende beweging 
van de stemplooien ontstaat op het moment dat wervelingen in de luchtstroom 
optreden, dus wanneer de laminaire stroom tussen de geadduceerde stembanden 
overgaat in turbulente.(Dejonckere, 1980).

Het handhaven van de spanningstoestand van de stembanden staat onder in
vloed van een complex van factoren, zowel binnen als buiten de larynx gelegen.
Bij de functioneel anatomische indeling van de ruimte tussen tongbasis en 
trachea, dient de larynx niet gezien te worden als een "doos", opgehangen in 
voornoemde ruimte (Zenker en Zenker, 1960) (fig. 1).

Fig. 1. Schematische weergave van krach
ten die op de positie van de larynx van 
invloed zijn (naar: Zenker, 1960 en 
Damsté, 1973). Naar craniaal:

-ligamentum stylohyotdeum en M. stylo- 
hyotdeus (1),

-achterste huik van de M. digastriaus (2), 
-M. cricofaryngeus (3) .

Naar ventraal:
-voorste huik van de M. digastriaus (4), 
-M. geniohyoideus (5).
Tussen hyoid en thyreoid:

-ligamentum thyreohyóideum en M. thyreo- 
hyoideus.

-trachea en oesophagus (onderbroken lijnen).

Naar caudaal:
-groep van voorste halsspieren (6),
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Tussen thyreoid en cricoid loopt een belangrijke functionele scheidingslijn.
Het thyreoid moet beschouwd worden als het onderste gedeelte van een func
tionele keten, bestaande uit mandibula, tongbasis, hyoid, epiglottis en 
thyreoid. Het cricoid behoort tot het begin van de trachea en is als zodanig 
onderhevig aan inwerkende krachten al naar gelang de respiratietoestand. De 
bewegingen tussen thyreoid en cricoid blijken niet alleen kiep-(scharnier-) 
bewegingen te zijn; er vindt ook een glijbeweging plaats ten opzichte van el
kaar in ventrodorsale richting, afhankelijk van de spanningstoestand van de 
ligamenta ceratocricoïdea aan de achterzijde en van het ligamentum conicum 
aan de voorzijde. Sonninen (1956) vond met behulp van röntgenstudies dat bij 
toenemende toonhoogte het thyreoïd een glijbeweging naar ventraal uitvoert.

Functioneel anatomisch onderzoek heeft aangetoond dat de stembandver- 
1 engende krachten worden bepaald door:

1. Mm. crico-thyreoidei
a. pars recta (scharnierbeweging)
b. pars obliqua (glijbeweging)

2. ligamentum conicum
3. vezels van de achterzijde van de arytenoTden en het thyreoïd 

naar de oesophagus
4. M. thyreo-pharyngeus die in staat is de beide thyreoïdplaten 

naar elkaar toe te brengen. Dit is echter alleen bij jonge men
sen het geval, bij wie het kraakbeen nog veerkrachtig en niet 
verstijfd is.

De stembandverkorting blijkt voornamelijk te worden bepaald door de M. cri- 
copharynqeus.Deze moet gezien worden als belangrijkste antagonist van de M. 
crico-thyreoïdeus. Bovendien speelt de trek aan de functionele keten cricoïd- 
plaat-arytenoïd-epiglottis-mandibula een rol. Indien de trachea naar caudaal 
gefixeerd wordt door een verhoogde spanning van de inademingsmusculatuur en 
de M. genioglossus zich samentrekt, bewegen de arytenoïden naar craniaal en 
ventraal en ontstaat een verkorting van de stembanden. Derhalve is de mate 
van trek aan de trachea van wezenlijk belang. Deze wordt bepaald door:

1. de respiratietoestand, en daaruit volgend
2. de stand van het diafragma
3. de stand van de larynx
4. de positie van het hoofd

Veranderingen in deze posities resulteren in een kracht die aangrijpt vóór de as 
van het cricothyreoïdgewricht en de stembanden verkort door dorsaal kiepen van het 
thyreoïd. Sonninen (1956) stelde dat stembandverlenging (intrinsieke aanspanning
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of passieve rekking) ontstaat door gelijktijdige contractie van de Musculi sterno- 
thyreoïdeï en de thyreo-hyo-mandibulaire keten, waardoor het thyreoïd naar 
voren komt terwijl het cricoTd door de M. cricofaryngeus wordt vastgehouden.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat er geen zuiver statische toe
stand van de larynx bestaat, maar dat er een wisselend dynamisch evenwicht 
is tussen elastische en musculaire krachten. Wanneer ook maar iets verandert 
aan de topische relatie tussen hoofd, tong, halswervelkolom, onderkaak of 
thorax wordt de vroegere situatie teruggezocht door contractie van de stem- 
bandspanners of de stembandontspanners. Evenzo wordt een toon niet ingezet 
door het meer of minder contraheren van een bepaalde spier, maar door het 
instellen van een nieuw dynamisch evenwicht, dat wil zeggen door tonusveran
dering van diverse spieren. In de rustpositie van de larynx wordt de toon
hoogte bepaald door de massa en elasticiteit van de meetrillende stemband.

Deze tonische activiteit handhaaft de rustpositie van de ontspannen stemband. 
Variatie in toonhoogte bij zingen wordt teweeggebracht door een verandering 
in de balans tussen lengte en spanning van de stembanden, hun vorm en de sub
glottische druk. Lengte- en spanningsveranderingen treden in hoofdzaak op 
bij zingen en veel minder bij spreken. Zenker (1960) registreerde met behulp van 
electromyografie bij zingen op spreekstemhoogte een geringe activiteit van de 
M. cricothyreoïdeus en concludeerde hieruit dat in deze situatie de larynx 
zich in rustpositie bevindt. Zowel bij stijgende als bij dalende toonhoogte 
zag hij activiteitsvermeerdering. De tegenwerkende kracht hierbij bleek de M. 
cricofaryngeus te zijn. Electromyografische afleidingen van deze spier toon
den bij stijgende toonhoogte een geringe activiteitsvermeerdering. Bij dalende 
toonhoogte werd echter een veel sterkere activiteit geregistreerd. Er is dus 
sprake van een krachtenspel tussen het contraheren van de M. cricothyreoïdeus 
en de M. cricofaryngeus. Bovendien nam hij bij stijgende toonhoogte het volgende 
waar:

1. toenemende activiteit van de M. thyreoarytenoïdeus;
2. toenemende activiteit van de functionele keten arytenoïd-epiglot- 

tis-mandibula (zich uitend in het E.M.G. van de M. genioglossus);
3. toenemende tracheatractie.

Samenvattend blijkt dat indien bij het zingen de toonhoogte stijgt vanuit 
de positie van de rustige spreektoon, de activiteit van de M. cricothyreoïdeus 
toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat de stemband aangespannen en verlengd wordt 
en dat de origo en insertie van de M. thyreoarytenoïdeus uit elkaar getrokken
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worden. Bij toonverlaging vanuit een ontspannen spreektoonhoogte zijn zowel 
de M. cricothyreoTdeus als de M. cricofaryngeus actief, waarbij de activi
teit van de laatstgenoemde relatief de overhand krijgt bij het dalen van de 
toon. Zij zorgen samen voor een spanning van de extra-1aryngeale spieren, 
teneinde een intrinsieke (actieve) ontspanning van de stembanden te bewerk
stelligen.

De vorm van de stembanden varieert bij het zingen van dik en rond 
met afgeplatte randen tot dun met scherpe randen. Bij de laagst voortge
brachte tonen (het borstregister) zijn de stembanden dik, vibreren over hun 
gehele lengte en hebben een geringe intrinsieke spanning. Stijgt de toonhoogte 
dan veroorzaakt het contraheren van meer motorunits van de M. thyreoarytenoT- 
deus niet alleen een verhoogde spierspanning, maar ook een vormverandering van 
de stemband. Bij de hogere tonen zijn de randen dun en worden de onderranden 
door tractie naar lateraal verplaatst.

Bij de normale spraak wordt variatie in toonhoogte voornamelijk door 
deze spanningsfactor bepaald. Pas bij zingen vindt bij toonhoogtestijging 
tevens een 1engtetoename plaats. De invloed van wisselingen in de subglotti
sche druk op de voortgebrachte toonhoogte is gering. Toename van de lucht
stroom veroorzaakt vooral een vergroting van de intensiteit en slechts een 
geringe toonhoogtestijging. Zangers leren tijdens hun opleiding om een crescen 
do op één toonhoogte te houden door compensatie met een geringe intrinsieke 
spanningsvermindering binnen de stembanden.

Electromyografische onderzoekingen hebben aangetoond dat fonatie gepaard 
gaat met een toename in de activiteit van de abducerende spieren (Mm. crico- 
arytenoïdeï post). Ongeveer 350-550 msec, vóór de vocalisatie is electromyo
grafische activiteit in deze spieren registreerhaar. Bij deze zogenaamde 
"prephonatory tuning" worden de lengte, de spanning, de massa en de positie 
van de stembanden ingesteld vóór iedere geluidsproductie. Dit proces zou wille 
keurig verlopen (Wyke, 1973) en aangeleerd zijn; het zou berusten op ervarings 
feiten geleerd tijdens het ontwikkelen van de spraak. Als de subglottische 
luchtkolom willekeurig in beweging wordt gebracht zou deze de stembanden 
uiteen kunnen drukken. Een toenemende activiteit, geregistreerd in de adduc- 
torenmusculatuur en de stembanden (Wyke, 1973), zorgt voor handhaving van de 
oorspronkelijke positie. Dit zou een reflexmatig proces zijn, opgewekt door 
subglottisch gelegen mechanoreceptoren (Proctor, 1973, Wyke, 1973).

Van onmisbaar belang bij een stabilisering van de geluidsproductie is 
een goed gehoor. Deze akoestische sturing en terugkoppeling ("acoustic auto- 
monitoring") is een proces dat bij ongeoefende sprekers vrijwel onbewust ver-
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loopt. Bij geoefende sprekers en zangers zou het een nauwgezet bewust controle
mechanisme zijn. Het bestaan van door Wyke hiervoor veronderstelde "acoustic- 
laryngeal reflexes" is echter nog onvoldoende aangetoond.

1.3.Aeeesaoire functies van de larynx:

l.Z.l.üet vaLvulair mechanisme tijdens het slikken

Tijdens iedere slikbeweging wordt door prikkeling van de farynx-achterwand 
door de voedselbolus de M. cricofaryngeus ontspannen en opent de slokdarmmond. 
Tegelijkertijd wordt de larynx omhoog getrokken en kantelt de epiglottis door 
druk van de tongbasis achterover en sluit de larynxingang af. Hierbij neemt te
vens de spierspanning in de stembandspieren toe (Faaborg - Andersen, 1957). Deze 
reflexmatige innervatiestimulering wordt versterkt indien onverhoopt toch voedsel 
in de larynx mocht terechtkomen. De stembanden sluiten zich van voor naar achter 
terwijl aansluitend ook door toename van de spanning in de aryepiglottische mus- 
culatuur de valse stembanden contraheren. Aan het einde van een normale slikbe
weging ontspannen de adductoren plotseling en wordt de larynx weer geopend ten 
behoeve van de respiratie.

1.3.2.De respiratoire functie

Met electromyografisch onderzoek (o.a. bij de hond door Sawashima, Sato, 
Funasaka, Totsuka, 1958) kan in de inwendige larynxmusculatuur een voortdurende 
tonische activiteit van de motorische eenheden worden geregistreerd. Synchroon 
met de ademcyclus worden tevens fasische ontladingen zichtbaar. In de stemband- 
musculatuur wordt deze activiteit kort na het begin van de expiratie zichtbaar, 
neemt toe tijdens de uitademing en verdwijnt plotseling na het begin van de 
inspiratie. Bij de mens blijkt in het vocalisgedeelte van de M. thyroarytenoTdeus 
ook tijdens de inspiratie nog activiteit meetbaar (Faaborg - Andersen, 1957).
Deze activiteit kon niet worden geregistreerd bij dieren met een tracheostoma 
(Murakami en Kirchner, 1972), zodat deze waarschijnlijk het gevolg is van prik
keling van receptoren in de mucosa van de larynx tijdens "eb en vloed" van 
de luchtstroom, zoals reeds verondersteld door Van den Berg (1956). Eyzaguirre 
(-1966) toonde bij de hond actiepotentialen in de M. laryngeus superior aan 
die eveneens afhankelijk bleken van de ademcyclus. Op grond van deze studies 
mag de larynx zeker een respiratoire functie worden toegeschreven.

24



1.4 .Conalusie

De uiteenlopende functies die de menselijke larynx vervult, kunnen wor
den herleid tot een in intensiteit en duur variërende spanningstoestand van 
de stembanden tijdens adductie. Vooral de intrinsieke stembandmusculatuur 
speelt hierbij een belangrijke rol. Het valt dan ook te verwachten dat deze 
spier over capaciteiten beschikt die zowel snelle kortdurende, als trage en 
duurzame contracties mogelijk maken. Het is de vraag of er histologische of 
histochemische aspecten aanwijsbaar zijn op basis waarvan de sfincterfunctie 
op stembandniveau als een primaire functie kan worden geduid en het geluid- 
geven als een secundaire functie. Tot op heden is geen onderzoek verricht 
waarin een verband gelegd kon worden tussen morfologische en histochemische 
aspecten en specifiek functionele aanpassingen van de stembandmusculatuur.
Indien dit het geval is dan zullen de aspecten, kenmerkend voor de secun
daire functie moeten ontbreken in de stembanden van diersoorten waarvoor 
het geluidgeven niet het belangrijkste communicatiemiddel is, maar waarvan overi 
gens de larynx in morfologisch opzicht overeenkomt met die van de mens. Dit zijn 
dan de stembandspiervezels waarin alleen de primaire (sfincter) functie vertegen 
woordigd is. Als de stembandspieren gedurende het leven ten behoeve van het 
geluidgeven een zekere vorm van rijping zouden tonen dan is het terecht om 
het vocaliseren te beschouwen als secundaire functie. Aangezien bij de mens 
een opvallend geslachtsverschil bestaat in de bouw van de stemorganen en 
in de stemklank zal in dit onderzoek eveneens aandacht worden besteed aan 
eventuele verschillen in histologische en histochemische aspecten van de 
stembandmusculatuur van mannen en vrouwen.
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HOOFDSTUK II

DE MENSELIJKE STEMBAND

2.1 .Anatomie

Het kraakbenig skelet van de menselijke larynx bestaat uit het thyreoïd, 
het cricoid en de arytenoïden. Tussen thyreoïd en de arytenoïden zijn de beide 
stembanden van ventraal naar dorsaal uitgestrekt als driekantige prismavor
mige structuren. De stemband in engere zin is het ligament, dat de craniale 
vrije rand vormt van de conus elasticus. Hij verloopt van de dorsale zijde 
van het thyreoïd (macula flava) naar de processus vocal is van het arytenoïd.
De menselijke stemplooi als musculeus orgaan wordt gevormd door de M. thyreo- 
arytenoïdeus en de M. cricoarytenoïdeus. Laatstgenoemde spier bepaalt het sub
glottische aspect van de stemband en werkt op de stemband in via tractie aan 
de processus muscularis van het arytenoïd. Lengte, vorm en massa worden be
paald door de inwerking van diverse krachten van het zogenaamde spanapparaat 
(Elze, 1925). Passieve elementen van het spanapparaat zijn de gewrichten tus
sen thyreoïd en cricoïd. Kiepbewegingen tussen deze beide delen veroorzaken 
een vergroting of verkleining van de afstand tussen de binnenzijde van het 
thyreoïd en de dorsale zijde van het cricoïd en beïnvloeden daarmee de lengte 
en strekspanning van de stemband. Deze kiepbeweging is het gevolg van de ac
tie van de M. cricothyreoïdeus. De M. thyreoarytenoïdeus is een stembandver- 
korter;door isometrische contractie verhoogt hij de stijfheid van de stem
banden .

In functioneel opzicht zou het musculaire gedeelte van de menselijke 
stemband uit twee delen bestaan: een lateraal en een mediaal gedeelte (Wustrow, 
1963). Er zijn vele anatomische studies verricht met het doel dit onderscheid 
structureel aan te tonen. Hoewel Mayet (1955) beweerde dat dit noch macrosco
pisch noch microscopisch mogelijk was, zijn door meerdere auteurs uiteenlo
pende meningen gevormd omtrent het onderscheid tussen en het verloop van di
verse spiergroepen binnen de menselijke stemband.

Goerttler (1951) concludeerde na uitvoerige eigen onderzoekingen en be
studering van het werk van andere auteurs (o.a. Ludwig, 1858), dat de pars 
interna, het mediale deel van de M. thyreoarytenoïdeus, op zich weer een com
plex systeem vormt van twee spiergroepen die nauw met elkaar verbonden zijn.
Hij stelde dat de ene groep van craniaal/ventraal naar dorsaal/caudaal in de
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stemband verloopt (M. thyreovocalis), terwijl de vezels van de andere groep 
afkomstig zijn van het arytenoid en vandaar in de stemband insereren. Op deze 
wijze onderscheidde hij een "thyreovocalis" en een "aryvocalis" gedeelte van 
het mediale deel van de M. thyreoarytenoïdeus (fig. 2).

Fig. 2. Bovenaanz-Loht van de sterribandmusculatuur. Door een horizontale snede ter 
hoogte van de sinus Morgagni is het oraniale gedeelte van de larynx en de rechter 
M. thyreovocalis weggenomen. Bet vezelverloop van de M. thyreovocalis (1) en de 
Mm. aryvocales (2) is zichtbaar. Baar: Goerttler (1951).

Het verloop van deze vezels en de insertieplaats aan het ligamentum vocale 
zouden verantwoordelijk zijn voor de positie en de vorm van de stemband. In 
de stemband zou een bindweefsel structuur verlopen, waarin beide groepen zijn 
aangehecht. Op deze wijze zou de stemband een tussenpees zijn waarop beide 
groepen spieren min of meer zelfstandig hun invloed uitoefenen.

Het deel van deze spieren dat zich aan het bindweefsel gedeelte van de 
stemband hecht, werd door Goerttler M. vocal is genoemd. Over de functie van 
de beide spiergroepen schrijft hij: "Die am Stimmband inserierenden Muskeln 
sind also Erweiterer und gleichzeitig Heber und Senker der Stimmlippen". Mer
kel en Luschka ontdekten reeds in 1863, respectievelijk 1871, dat de M. voca- 
lis bestaat uit parallel verlopende spierbundels. Wustrow kon dit in 1952 
aan de hand van eigen onderzoekingen bevestigen. De bundels verlopen van het 
thyreoid (dicht bij de macula flava) tot aan de processus vocalis en de fossa
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oblonga van het aryteno'fd. In bijna alle onderzochte larynxen toonde Wustrow 
tevens kleine groepen apart verlopende spiervezels aan, afkomstig van het 
arytenoid en uitlopend in het achterste, derde gedeelte van de pars ligamen- 
tosa van de stemband. Deze spieren waren in verschillende mate ontwikkeld, 
maar bleken in mannelijke stembanden duidelijker aanwezig dan in vrouwelijke.
In functioneel opzicht achtte Wustrow (1952) deze dunne spiergroepen echter 
van weinig belang. De M. vocal is wordt ook door hem in twee delen onderschei
den: de portio thyreovocalis en de portio thyreomuscularis (fig. 3).

Fig. 3. Vezelverloop -in de M. vocalis tijdens: 
adduatie (A); de portio vocalis (1) ligt schuin 
over de portio thyreomuscularis (2); tijdens: 
obductie (B), beide spiergroepen liggen parallel. 
De pijlen geven de hantelriahtingen aan van de 
aanhechtingsplaats van de portio thyreovocalis 
aan het arytenoid tijdens obductie (A), respec
tievelijk adductie- (B) bewegingen. Naar:
Wustrow (1952).

Hij ontleende deze mening aan het functionele gegeven dat bij adductie het 
laterale deel (portio thyreomuscularis) onder het mediale deel (portio thyreo
vocalis) kruist, waardoor laatstgenoemd deel naar mediaal verplaatst wordt.
In de abductiepositie ligt de portio thyreomuscularis volledig parallel aan 
het mediale deel (portio thyreovocalis). De langste vezels worden in de 
portio thyreovocalis aangetroffen. Deze zouden in tegenstelling tot wat an
dere onderzoekers (o.a. Ludwig, 1858) beweerden, niet in de stemband (liga
ment) aanhechten, maar zuiver parallel verlopen met de mediale rand van de 
stemband. Het overige deel zou voornamelijk uit fascikels bestaan met korte, 
achter elkaar verlopende vezels zoals Grützner dat in 1879 beschreef.
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De opvatting van Goerttler (1951) dat de stemband beschouwd moet wor
den als een soort tussenpees waaraan twee spierbundels aanhechten, wordt door 
Wustrow veroordeeld en geduid als een gevolg van foutieve snijtechnieken bij 
het onderzoek. Goerttler heeft uitsluitend gebruik gemaakt van horizontaal 
verlopende sneden, waarbij de om elkaar kruisende spieren (de pars thyreomus- 
cularis en thyreovocalis) twee afzonderlijke delen lijken, die op hun raak
vlak schijnen te insereren in een bindweefselgedeelte van de stemband. Van 
den Berg (1955) vergeleek de bevindingen van Goerttler en Wustrow. Hij vond 
dat, als gevolg van het complexe verloop van de spierbundels in lengtesneden 
door de stemband, nooit de afzonderlijke parallel verlopende vezels in hun 
totaliteit gevolgd kunnen worden. Bij het prepareren bleek het zelden moge
lijk een spierbundel van origo tot insertie te volgen.

Van den Berg en Moll(1955) weerlegden de bevindingen van Goerttler, dat 
vezels uit de M. vocalis in het ligamentum vocale insereren. Bij hun prepa- 
reertechnieken bleken na zorgvuldige verwijdering van het epitheel en het 
ligamentum vocale alle spiervezels intact. Dit zou niet mogelijk geweest 
zijn als deze in het bindweefselgedeelte zouden insereren. Wel bleken diverse 
bindweefsel structuren uit het ligamentum vocale zich tot diep in de muscula- 
tuur uit te strekken (zie ook Wustrow).

Evenals Wustrow beweerde Van den Berg, dat de M. vocalis uit twee delen 
is opgebouwd. Het eerste deel vindt zijn oorsprong aan het craniale gedeelte 
van het thyreoid en insereert aan de processus vocalis van het arytenoid, 
het tweede gedeelte verloopt van het caudale gedeelte van het thyreoid en 
hecht zich aan het arytenoid op een plaats mediaal van het eerste deel en 
lateraal tot aan de processus muscularis. De mate van overkruising tussen 
het eerste gedeelte (portio thyreovocalis) en het tweede gedeelte (portio 
thyreomuscularis) wordt volledig bepaald door de positie van het arytenoid.
De positieverandering van beide delen kan tot stand komen door de uitgebreide 
passieve bewegingsmogelijkheid van het cricoarytenoïdgewricht. Tevens is er 
een grote actieve bewegingsmogelijkheid, die blijkt uit de werkingsrichting 
van talrijke spiergroepen, die insereren aan dit kraakbeentje. Naast de voor
noemde portio thyreovocalis (1) (zie fig. 4) en portio thyreomuscularis (2) 
hecht meer naar dorsaal craniaal de M. thyreoarytenoTdeus externus aan (3).

Het dorso-rostrale vlak is aanhechtingsplaats voor de M. cricoaryte- 
noïdeus lateralis (4), het meest dorsale vlak dat van de M. cricoarytenoTdeus 
dorsalis (5) (naar Van den Berg, 1955). De vorm van de M. vocalis wordt mede 
bepaald door de mate van tractie van deze spiergroepen aan hun insertieplaats 
op het arytenoid. Hierdoor bezit de M. vocalis niet alleen door eigen isome-
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trische contractie een bepaalde spanm'ngstoestand, maar blijkt door vormver
andering als gevolg van de inwerking van spiergroepen van buitenaf ook als 
adductor te kunnen functioneren (Mayet, 1955; Koike, 1974).

Fig. 4. Rechter arytenoid en rechter helft 
van het cricoid van mediaal gezien. Aanhech
tingsplaatsen van diverse larynxspieren aan 
het arytenoid:
(1) portio thyreovocalis van de M. vocalis;
(2) portio thyreomuscularis van de M. voaali
(3) M. thyreoarytenoideus extemus;
(4) M. cricoarytenoideus lateralis;
(5) M. cricoarytenoideus posterior.
Raar: Van den Berg en Moll (1955).

De isometrische contractie zou vooral door de portio thyreovocalis worden 
bepaald, de adductie vooral door de portio thyreomuscularis (Van den Berg en 
Moll , 1955).

Lange tijd is het vraagstuk of de spiervezels van de M. vocalis insereren 
in het ligamentum vocale een bron van discussie geweest. Goerttler beschreef 
dat de spiervezels in de submuceuze laag zich opsplitsen in afzonderlijke fi- 
brillen. Deze zouden geleidelijk overgaan in collagene vezels of in het pro
toplasma van vooral spoel vormige cellen van de mucosa van de stemband. Hij 
beschouwde dit als iets bijzonders, aangezien het van andere spieren nog nooit 
beschreven was. Door andere auteurs (o.a. Merkel, 1901) is het feit dat het 
bindweefsel zich moeilijk van de stembandmusculatuur laat afprepareren beschouwd 
als een bewijs dat de spiervezels insereren in de stemband. Wustrow (1952) 
toonde echter aan dat niet zozeer de stembandmusculatuur zich vertakte in het 
ligament, als wel dat een uitgebreid bindweefsel netwerk tot diep in de stem
band doordrong. Dit was reeds eerder beweerd door Luschka (1871), Rühlmann
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(1874) e.v.a. Andere onderzoekers zoals Von Kölliker (1852), Musehold (1898), 
Lohfeld (1932), e.v.a. beschreven dat weliswaar vezels van de M. vocalis konden 
worden aangetoond in het ligamentum vocale of de submuceuze ruimte, maar dan 
slechts op een beperkt aantal plaatsen. Dit betrof voornamelijk de vezels die 
van de processus vocalis van het arytenoid afkomstig waren. Door Ludwig 
(1858) werd dit de portio aryvocalis genoemd. Door anderen (Fürbinger, 1875) 
werd dat weer tegengesproken. Rohen (1968) kon in dikke ( 150 y) paraffine- 
coupes evenmin spiervezels aantonen die insereren in de stemband. De spier
vezels waren ter plaatse wel dunner en hadden nauwer contact met collagene 
en elastine vezels. Overgangen tussen spier en pees heeft hij niet kunnen 
aantonen. In dezelfde coupes bleken de spiervezels niet parallel binnen de 
M. vocalis te verlopen, maar waren vooral dicht bij het ligamentum vocale 
met elkaar vervlochten in een spiraalvorm. Naar caudaal werden de spierbun
dels dikker door een groter aantal spiervezels. Het vlechtwerk werd hierdoor 
grover.

Een definitieve oplossing van dit probleem werd gebracht door Coërs 
(1959) en Sonesson (1960). Coërs had gevonden, dat bij iedere insertieplaats 
van een spiervezel zich een zone bevindt die positief kleurt met een ace- 
tylocholinesterasereactie, de zogenaamde "cholinesterase cuff" (Coërs, 1959). 
Dergelijke opeenhopingen van activiteit van cholinesterase konden in het 
ligamentum vocale niet worden aangetoond (Rossi en Cortesina, 1965). Hiermee 
was aannemelijk gemaakt dat geen insertie van vezels plaatsvindt in het 
ligamentum vocale. Daarentegen konden zij aanvoeren dat wel "cuffs" gevonden 
waren bij de insertieplaatsen aan het skeletgedeelte, namelijk bij het 
thyreoid en het arytenoid.

2.1.1.Conclusie

De menselijke stemband wordt gevormd door twee spieren, de M. thyreoary- 
tenoTdeus en de M. cricothyreoïdeus voor wat betreft het intralaryngeale ge
deelte. De M. thyreoarytenoideus kan worden onderscheiden in een portio 
thyreovocalis en een portio thyreomuscularis. De tweedeling van de M. thyreo- 
arytenoïdeus heeft langdurig ter discussie gestaan, maar lijkt voorname
lijk te zijn ontleend aan het functionele aspect. Ook de meningen omtrent 
de aanhechting van spiervezels in het ligamentum vocale zijn lange tijd 
verdeeld geweest. Een aanhechting in het ligamentum werd o.a. aangetoond 
door Goerttler (1951). Een aanhechting werd ontkend door o.a. Wustrow 
(1952), Mayet (1955), Van den Berg en Moll(1955) en Sonesson (1960). Zij
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beschreven alleen de aanwezigheid van parallel verlopende vezels binnen de 
M. thyreoarytenoïdeus. Rossi en Cortesina (1965) maakten aannemelijk dat er 
geen spiervezels in het ligamentum insereren.

2.2.De ontwikkeling van de larynx

2.2.1.Embryologie

In de derde week van de ontwikkeling verschijnt bij het dan drie milli
meter lange embryo (14 somieten) een uitstulping van de ventrale wand van de 
voordarm (laryngotracheale groeve). Aan beide zijden van dit diverticulum 
ontstaat een groeve zodat in de vierde week een septum de laryngotracheale 
buis en de voordarm scheidt. Hier blijft dus een verbinding tussen de larynx 
en de voordarm, de latere oesophagus, bestaan. Gedurende de vijfde en zesde 
week wordt het aspect van de inwendige larynxingang gewijzigd door de groei 
van drie weefselmassa's waaruit later de epiglottis en de arytenonden ontstaan. 
Hierdoor is tot het einde van de tweede maand de ingang gesloten. Eerst wan
neer tijdens de tweede maand het thyreoïdkraakbeen begint te groeien, worden 
de stembanden tussen de lamina van het thyreoïd en de arytenoïden gespannen.
Op deze wijze ontstaat er tevens een ventrodorsale opening van de larynx. De 
valse en ware stembanden worden gedurende de derde maand van elkaar geschei
den door instulping van de sinus Morgagni. De intrinsieke larynxmusculatuur 
ontstaat uit mesenchym dat in de derde en vierde week nog weinig differentia
tie toont. Het primordium zou zich als een interne sfincter op het niveau van 
het cricoïd en binnen het thyreoïd bevinden. Na de aanleg van het cricoïd en 
de arytenoïden kan pas van in- en uitwendige larynxconstrictoren gesproken 
worden (zevende wéék). Als eerste duidelijk afzonderlijke spieren ontwikkelen 
zich de M. arytenoïdeus transversus en de M. cricoarytenoïdeus posterior. De 
M. thyreoarytenoïdeus laat zich eerst in de achtste week duidelijk van de M. 
cricoarytenoïdeus afgrenzen. In de achtste tot elfde week volgt de ontwikke
ling van de larynx tot zijn definitieve vorm en zijn alle spieren afzonder
lijk te onderscheiden (Charachon, 1971).

2.2.2 .(Pre-)püberale fase

Bij de pasgeboren baby heeft de uitwendige larynx ongeveer de volgende 
afmetingen: voor-achterwaartse diameter: 12 mm.; verticale diameter: 15 ä 18 
mm.; transversale diameter: 15 ä 18 mm.. De bovenrand van de epiglottis is
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gelegen ter hoogte van de derde halswervel; de onderrand van het cricoid ter 
hoogte van de zesde halswervel. Gedurende het eerste levensjaar helt het 
thyreoïdskelet enigszins achterover (Charachon, 1971).

De kinderlarynx groeit gedurende de jeugd slechts langzaam. In verhou
ding tot het gehele lichaam is de larynx bij het kind kleiner dan bij de 
volwassene. Tijdens de jeugdjaren nemen daarentegen de stembanden een steeds 
grotere plaats in binnen de kinderlarynx. De verhouding van de stemband!engte 
ten opzichte van de totale inwendige voor-achterwaartse diameter bedraagt bij 
de geboorte 1: 2,3. De werkelijke lengte is dan 3 mm. (Hirano, 1981). Op de 
leeftijd van 9 maanden is deze 1: 1,5 geworden. De lengte bedraagt dan 5,5 
mm.. Op zesjarige leeftijd is de totale lengte van de stembanden 8 mm.. Gedu
rende de kinderjaren blijft de groei van de larynx in voor-achterwaartse 
richting achter; er is wel groei in hoogte. Aan het begin van de puberteit 
is deze uitgegroeid tot maximaal 30 mm.. Tijdens de puberteit (12 - 15 jaar) 
groeit de hele larynx bij de jongen circa 1 cm. in voor-achterwaartse rich
ting. De hoogte neemt ruim 1 cm. toe. In het begin van de mutatie (12 - 13 
jaar), waarin de grootste toename van de lichaamslengte plaatsvindt, zijn de 
eerste veranderingen van kraakbenige delen en stembanden merkbaar aan het 
opvallend verlies van hoge tonen in de zangstem (Naidr, Zboril, Sevcik, 1965). 
De maximale groei van de epiglottis en het gehele larynxskelet vindt plaats 
tijdens die periode van de mutatie (circa 13 - 14 jaar), waarin tevens de 
sterkste toename van het lichaamsgewicht wordt bereikt. De stem is dan in 
omvang beperkt. De maximale lengte van de stembanden wordt pas op latere leef
tijd bereikt (volgens Naidr, Zboril, Sevêik, 1965, op 15-jarige leeftijd).
De lengte (circa 17 mm.) bedraagt dan 2/3 van de totale voor-achterwaartse 
diameter van de larynx (Hirano, 1981). De gemiddelde spreekstemhoogte daalt 
ongeveer een sext. Ook bij het meisje vindt gedurende de puberteit een ze
kere vorm van mutatie op larynxniveau plaats. De totale lengte (van circa 
10 mm.) neemt circa 254 mm. toe. De stembanden groeien in gelijke mate mee. 
Dit heeft tot gevolg dat de gemiddelde spreekstemhoogte ongeveer een terts 
daalt (Naidr, Zboril, Sevcik, 1965).

2.2.3.De postpuherale fase; het sexueel dimorfisme van de larynx

De gemiddelde uitwendige maten van het larynxskelet bedragen bij de vol
wassen man: voor-achterwaartse diameter 37 mm.; verticale diameter 45 mm. en 
transversale diameter 42 mm.. Deze afmetingen bedragen bij de vrouw respec
tievelijk 29 mm., 36 mm. en eveneens 42 mm.. De lengte van de stemband van
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de volwassen man varieert tussen 17 en 21 mm., bij de volwassen vrouw tussen 11 
en 15 mm. (Hirano, 1981). De totale hoogte van het thyreoïdkraakbeen (inclu
sief het cornu superius en inferius) bedraagt gemiddeld 45,5 mm. bij de man, 
respectievelijk 39 mm. bij de vrouw (Maue, 1971). De afstand tussen de dor
sale randen van de thyreoïdplaten is bij mannen en vrouwen gelijk. In relatie 
tot het totale lengteverschil in voor-achterwaartse diameter betekent dit, 
dat de ventrale hoek tussen de beide thyreoïdplaten bij de man kleiner is 
dan bij de vrouw. Het cricoïd is in vrijwel alle afmetingen bij de man be
langrijk groter dan bij de vrouw. Alleen de totale hoogte aan de ventrale 
zijde van het cricoïd en de hoek tussen de beide gewrichtsvlakken met het 
thyreoïd verschilt niet. Ook het arytenoid is qua afmetingen duidelijk ver
schillend bij man en vrouw. De voor-achterwaartse lengte van het gewrichts- 
vlak met het cricoïd is echter vrijwel gelijk. De totale inwendige lengte in 
voor-achterwaartse richting, gemeten op stembandniveau, bedraagt bij de man 
gemiddeld circa 28,5 mm., bij de vrouw circa 21 mm.. De gemiddelde gewich
ten van de diverse larynxskeletdelen staan aangegeven in de volgende tabel 
(naar Maue, 1971).

man SD vrouw SD

thyreoïd 8,32 2,18 3,93 0,62
cricoïd 5,80 1,76 2,83 0,54
arytenoïd 0,39 0,06 0,20 0,03

Maten in grammen (standaardfout 0,1 gram)

Het grote verschil in het gewicht van het thyreoïd bij de man en de vrouw 
wordt behalve door de afmetingen ook door het vroege tijdstip en de graad 
van verbening bepaald. Chievitz onderzocht reeds in 1882 uitgebreid de ver- 
bening van het larynxskelet van de man en de vrouw. Röntgenologische onder
zoeksmethoden (Piischel , 1954) toonden aan dat de verbening van het thyreoïd 
bij de man begint op circa 18-20-jarige leeftijd, enige tijd later die van 
het cricoïd terwijl de arytenoïden pas in het derde decennium verbenings- 
haarden beginnen te vertonen. Het verbeningsproces blijkt bij de man duide
lijk verschillend van dat van de vrouw.
a. Evenals de stemmutatie treedt ook de verbening bij het meisje eerder op
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dan bij de jongen (Heinemann, 1969). Het proces verloopt sneller, maar 
bereikt niet die graad van de mannelijke larynx, 

b. Het verbeningsproces van de mannelijke larynx begint op de plaatsen waar 
spieren zijn aangehecht: de dorsale rand van het thyreoid, daarna aan de 
ventrale zijde, uitbreiding respectievelijk naar ventraal en dorsaal van 
beide haarden, leidt tenslotte op 40 ä 50-jarige leeftijd tot een totale 
verbening van het larynxskelet. Bij de vrouw begint het proces eveneens 
aan de dorsale randen van het thyreoid in de vorm van een kleine kern aan 
het achterste-onderste gedeelte van de kraakbeenrand en wordt evenals bij 
de man groter in voor-achterwaartse richting (Heinemann, 1969). De aryte- 
noïden beginnen pas verkalkingshaarden te vertonen bij vrouwen ouder dan 
23 jaar (Kovacs, 1960). Ook het cricoid toont bij deze leeftijd de eerste 
kalkhaarden dorsaal van de articulatieplaats met de arytenoïden (Heinemann, 
1969).

Hirano (1981) onderzocht de veranderingen van het bindweefsel tijdens de 
groei. Bij de geboorte was geen ligamenteus gedeelte aantoonbaar. Uitsluitend 
een losse bindweefsel structuur, overeenkomend met de oppervlakkige laag van 
de lamina propria bij de volwassene was zichtbaar. Op de leeftijd van 4 jaar 
werd een onrijpe ligamenteuze band waargenomen, terwijl in de puberteit een 
verdere differentiatie in een oppervlakkige, intermediaire en diepere laag 
duidelijk werd. Naarmate de leeftijd vordert zou de intermediaire laag dunner 
worden. Op circa 40-jarige leeftijd bleken de elastische vezels in deze laag 
duidelijk atrofisch. De diepe bindweefsellaag nam in deze leeftijdsfase in 
dikte toe. De mucosa van de stemplooi blijkt het dikst bij de pasgeborene 
(Hirano, 1981). Op de leeftijd van circa 4 jaar worden de afmetingen overeen
komstig die van de volwassene. Over eventuele veranderingen die gedurende de 
groei kunnen optreden in de musculatuur zijn geen gegevens bekend.

2.3.De larynx op oudere leeftijd

Een leeftijd waarop zich binnen de menselijke larynx ouderdomsverschijn- 
selen voordoen is niet nauwkeurig aan te geven; de individuele verschillen 
zijn groot. Het is bijvoorbeeld een vraag of de zogenaamde "ouderdomstremor" 
gezocht moet worden in een laryngeale verandering of in een samenhang met ver
oudering van het centrale zenuwstelsel.

Imhofer (1914) zag veel 1ipoïd-pigment, een kenmerk van veroudering, 
maar geen toename van het bindweefsel; KofIer (1931) ontdekte in de stemband- 
musculatuur op oudere leeftijd tekenen van atrofie; Segre (1936) vond een
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toename van het bindweefsel.

2.3.1.Conclusie

Gedurende de ontwikkeling is de larynx aan een grote wisseling in groei- 
snelheid onderhevig, zeker in vergelijking tot andere delen van het lichaam.
De studies betreffende de veranderingen van de larynx van zuigeling tot vol
wassene zijn alleen beperkt gebleven tot het skelet. Naar het morfologisch 
aspect van de stemband tijdens de diverse leeftijdsfasen is nog weinig onder
zoek gedaan.

2.4,Histologisch en histochemisch onderzoek van de menselijke stemband

Tot op heden is het microscopisch anatomische, electronenmicroscopische 
en histochemische onderzoek van de 1arynxmusculatuur beperkt gebleven. Goertt- 
ler (1951) beschreef dat de spiervezels grotendeels het beeld van een normale 
dwarsgestreepte musculatuur toonden. Bij aanhechtingsplaatsen (aan thyreoïd, 
arytenoïd en in zijn opvatting aan de stemband zelf) vond hij een rijke ver
takking van diverse vezels. Door dit onderzoek heeft Goerttler de suggestie 
gewekt dat er een overeenkomst zou bestaan tussen de 1arynxmusculatuur en 
myocardmusculatuur. Deze conclusie baseerde hij o.a. op de aanwezigheid van 
kernen in het centrum van de spiervezels en het feit dat de fibrillen met el
kaar verweven zouden zijn. Een dergelijk netwerk was nooit bij andere skelet- 
spieren aangetoond. Bij de microscopisch-anatomisehe onderzoekingen van Wus
trow (1952) bleken de vezels in de nabijheid van de stemband een scherp einde 
te hebben. Vertakkingen als beschreven door Goerttler kon hij niet aantonen. 
Brühl en König (1975) ontkenden het bestaan van overeenkomsten tussen de M. 
vocalis en het myoeard bij de mens. Weliswaar zouden in beide spieren ver
vlechtingen van fibrillen voorkomen, maar van vertakkingen in de M. vocalis 
zou geen sprake zijn. Berendes en Vogell (1960) constateerden aan de hand van 
electronenmicroscopische onderzoekingen van de M. cricothyreoïdeus en de M. 
vocalis dat het aantal mitochondri'ën in de eerstgenoemde spier veel lager was 
dan in de laatstgenoemde. Zij interpreteerden de grote hoeveelheid mitochon- 
driën in de M. vocalis als een bron van energievoorziening die een snelle 
contractie mogelijk zou maken. Deze interpretatie moet gezien worden in het 
licht van de onderzoekingen in die tijd, waarin men een verklaring trachtte 
te vinden of de M. vocalis zich zou kunnen samentrekken in de frequentie van 
de stemtrillingen (overeenkomstig de toen opgeld makende neuro-chronaxie
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theorie van Hussen, 1955). Aan de M. cricothyreoïdeus daarentegen schreven 
zij een meer statische functie toe. Door Matzelt en Vosteen (1963) zijn de 
M. arytenoïdeus transversus en de M. cricoarytenoïdeus posterior onderzocht. 
Zij kregen de indruk dat de M. cricoarytenoïdeus posterior meer mitochon- 
driën bevatte dan alle andere intralaryngeale spieren. Manni (1960) vond uit
sluitend een zeer ongelijkmatige verdeling van de mitochondriën binnen de M. 
vocalis. De geringe overeenkomst in de bevindingen van diverse onderzoekers 
kan wellicht worden verklaard door aan te nemen dat er grote individuele ver
schillen bestaan in de mitochondriëndichtheid.

Een enzymhistochemisch onderzoek van de spiervezels van de menselijke M. 
vocalis is tot op heden beperkt gebleven. Celestino en Grifo (1961) toonden 
aan dat de glycolytisehe enzymactiviteit in een menselijke M. vocalis hoger 
was dan in de door hen als referentie gebruikte M. sternothyreoïdeus van 
hetzelfde individu. Volgens de onderzoeksresultaten van Mira en Vidi (1966) 
zou de M. vocalis in dit opzicht geen uitzonderingspositie innemen ten opzich
te van andere skeletspieren. Zowel Mira en Vidi (1966) als Hefter (1967) toon
den een gelijkmatig verdelingspatroon aan van de glycolytische enzymactiviteit 
over alle vezels van de M. vocalis. De bewering van Mira en Vidi (1966) dat 
de vezels met grotere diameter tevens een hogere enzymactiviteit hadden, kon 
door Hefter (1967) niet worden gestaafd. Tevens ontkende hij een verhoogde 
oxidatieve enzymactiviteit van de spiervezels aan de mediale rand, die wel 
door Mira en Vidi (1966) was aangegeven. Bij kwantitatief onderzoek van de 
enzymactiviteit in de stembandmusculatuur vond Ganz (1971) dat zich in de M. 
cricoarytenoïdeus posterior meer cytochroom-oxydase bevond dan in de M. vo
calis. Verschillen in glycolytische enzymactiviteit werden niet aangetoond. 
Matzelt en Vosteen (1963) bepaalden eveneens kwantitatief diverse enzymacti- 
viteiten in intralaryngeaal spierweefsel. Zij vonden dat de M. vocalis ten 
opzichte van de andere spieren binnen de larynx geen uitzonderingspositie 
innam.

Hoewel er in deze studie geen aandacht aan zal worden geschonken, ver
dienen een aantal aspecten van de neuromusculaire overgang in de M. vocalis 
op deze plaats toch enige toelichting. Door meerdere onderzoekers wordt de 
motorische innervatie van de M. vocalis als afwijkend beschreven van die van 
de normale skeletspier. In dit opzicht zou de M. vocalis enige overeenkomst 
met de M. orbicularis oculi (Desmedt, 1958) en de M. rectus lateralis oculi 
(Kupfer, 1960) vertonen, waarin meerdere motorische eindplaten op één spier
vezel worden aangetroffen (Rudolph, 1960). Rossi en Cortesina (1965) vonden 
in de M. vocalis, verkregen bij laryngectomieën, dat de motorische eindplaten
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niet in een enkele rij gelegen waren in het midden van de spier, maar verspreid 
lagen over een gebied dat ongeveer 2/3 van de gehele spiermassa besloeg. Het 
aantal motorische eindplaten varieerde tussen 1 en 5. Van de spiervezels van 
de M. vocal is bevatte 70-80% meer dan één eindplaat, dit in tegenstelling tot 
de andere larynxspieren (M. cricoarytenoïdeus en M. cricothyreoïdeus), waar 
dit bij ongeveer de helft van de spiervezels het geval was. De "multi-motor 
end plate"-vezels bestonden in 75% van de gevallen uit 2, in 20% uit 3 en in 
enkele gevallen uit 4 tot 5 eindplaatjes. De afstand tussen de diverse eind
plaatjes was zeer variabel (50-1000 y), evenals hun grootte (30-150 y) (Gia- 
notti, 1974). In de overige larynxspieren waren maximaal 3 eindplaatjes per 
zenuwvezel aantoonbaar. Uitgebreide vertakkingen van de zenuwvezels als in de M. 
vocalis werden hier niet waargenomen. Recentelijk toonden Bendiksen, Dahl en Teig 
(1981) aan, dat 46% van de spiervezels in de humane M. thyreoarytenoTdeus meer dan 
één motorische eindplaat bezat. Wanneer de vezels met behulp van de myosine ATPase 
techniek worden onderverdeeld in type I en type II (zie Hoofdstuk III), dan bleek 
67% van de type I-vezels en 28% van de type II-vezels multipel geïnnerveerd. Uit 
de litteratuur zijn geen gegevens bekend die duiden op reïnnervatie in de larynx- 
musculatuur.

2.4.1 .Conolusie

Uit 1itteratuurgegevens kan worden afgeleid dat de M. vocalis geen bij
zondere ultrastructuur heeft, noch in electronenmicroscopisch, noch in enzym- 
histochemisch opzicht. Ook kwantitatieve enzymbepalingen geven weinig aan
wijzingen voor een uitzonderingspositie. De wijze van innervatie door "multi
motor end-plates" wordt door meerdere auteurs als afwijkend beschreven in 
vergelijking met andere skeletspieren.
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HOOFDSTUK III

MATERIAAL EN METHODEN

3.2,Onderzoeksmateriaal

In dit onderzoek zijn histologische en histochemische aspecten van de 
stembandmusculatuur van mensen van diverse leeftijdsgroepen en van enkele 
laboratoriumdiersoorten beschreven. Het menselijk materiaal omvat de stem
banden van 5 zuigelingen (3 meisjes, 2 jongetjes) in leeftijd variërend van 4 
dagen tot 5 maanden en van 18 volwassenen van 23 tot 90 jaar (5 vrouwen, 13 man
nen). De preparaten van de zuigelingen zijn ter beschikking aesteld door de 
afdeling Pathologische Anatomie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het 
Pathologisch Instituut te Utrecht. De stembanden van de volwassenen zijn ten 
dele verkregen tijdens 1aryngectomieën, verricht op de afdeling Keel-, Neus
en Oorheelkunde van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, de overige door 
obducties in het Pathologisch Instituut en de afdeling Pathologische Anatomie 
van het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht. Geen van de patiënten bij wie 
een 1aryngectomie werd uitgevoerd was voorbestraald. Materiaal van patiënten 
met een langdurig ziekteproces dat tot cachexie had geleid of met een neuromus- 
culaire ziekte zijn niet opgenomen in deze serie. Om een goede indruk te ver
krijgen van aspecten van de stembandmusculatuur op diverse leeftijden is het 
materiaal gerubriceerd in de groepen: 1) 5 maanden en jonger; 2) 20 - 50 jaar;
3) 50 - 60 jaar; 4) 70 - 90 jaar.

Het onderzoek van het stembandweefsel bij de mens wordt ernstig bemoei
lijkt door de geringe mogelijkheden om dit weefsel te verkrijgen. Hoewel Hirano 
(1977) en Manolides (1981) hebben beweerd dat kleine biopten zonder schade 
aan de stemband of stem zouden kunnen worden ontnomen, blijft het biopteren 
van de menselijke stembandmusculatuur via microlaryngoscopisch onderzoek toch 
een hachelijke zaak.

De enige resterende mogelijkheden om stembandweefsel te bemachtigen zijn 
postmortaal of tijdens larynxoperaties waarbij de gehele larynx moet worden 
weggenomen. Voor het verkrijgen van goede histologische preparaten en goed 
interpreteerbare histochemische kleurreacties, moeten de preparaten zo snel 
mogelijk en zonder fixatie worden onderzocht. Bij obductiemateriaal is altijd 
een tijdsinterval aanwezig tussen het overlijden van de patiënt en de autopsie.
In dit onderzoek varieerde dit tijdsbestek tussen 8 en 24 uur. Hoewel de verande-
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ringen in enzymactiviteit ontstaan door autolyse in spierweefsel in dit tijdsbe
stek beperkt zijn (Johnson, Polgar et al.1973) moet toch de voorkeur worden gegeven 
aan het onderzoek van vers verkregen materiaal dat direct kan worden ingevro
ren. Met betrekking tot de stemband is dit uitsluitend mogelijk wanneer het 
materiaal tijdens laryngectomieën wordt verkregen. Hierbij kan de goede, niet 
door tumor aangetaste stemband direct na het uitnemen van de larynx worden 
vrijgeprepareerd en voor verder histologisch onderzoek worden bewerkt. La
ryngectomieën worden echter hoofdzakelijk bij oudere patiënten uitgevoerd en 
vrijwel uitsluitend bij mannen. Het op deze wijze verkregen materiaal geeft 
daarom slechts informatie over de histologische en histochemische eigenschap
pen van stembandweefsel van een beperkte groep. Een grotere leeftijdssprei- 
ding wordt wel verkregen als tevens van obductiemateriaal gebruik gemaakt 
wordt. Om een goede indruk te verkrijgen over het leeftijdsaspect is zowel 
van materiaal van overledenen als van patiënten bij wie een laryngectomie 
werd verricht in dit onderzoek gebruik gemaakt. Een overzicht van het totale 
patiëntenmateriaal staat vermeld in de tabellen 2, 6, 10 en 11.

Voor het vergelijkend onderzoek van de stembandmusculatuur van diverse 
laboratoriumdieren is materiaal onderzocht van 8 muizen (4 mannelijk, 4 vrouwe
lijk), 8 cavia's (4 mannelijk, 4 vrouwelijk), 8 konijnen (4 mannelijk, 4 vrouwe
lijk), 6 honden (deense dog) (3 mannelijk, 3 vrouwelijk), 7 apen (bavianen)
(4 mannelijk, 3 vrouwelijk). Alle dieren waren op het moment van sectie jong 
volwassen. Allen behoorden tot éénzelfde stam of ras. De muizen, cavia's en 
konijnen zijn ter beschikking gesteld door het Dierenlaboratorium van het 
Academisch Ziekenhuis te Utrecht; de honden door de afdeling Veterinaire Pa
thologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht; de apen door het Rijksinstituut 
voor de Volksgezondheid te Bilthoven. Alle dieren waren gezond tot het ogen
blik van over! ijden.-Medicamenten waren niet toegediend. Voor een nadere toe
lichting voor de selectie van de proefdieren wordt verwezen naar hoofdstuk 
VIII.

Z .2.Teehniek en bewerking van het preparaat

De verkregen humane larynxpreparaten werden aan de dorsale zijde gekliefd 
door een sagittale snede tussen beide arytenoïden en door het dorsale gedeelte 
van het cricoTd. De achterzijde van de larynx werd opengevouwen en aan de 
voorzijde gespleten door een incisie door de voorzijde van het thyreoid. Voor 
het uitprepareren van de stemband werd een incisie gegeven in de sinus Mor
gagni en aan de ventrale zijde van het arytenoTd. Vanuit de sinus Morgagni werd
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de stemband subperiostaal afgeprepareerd van de binnenzijde van het thyreoid. 
Aan de mediale zijde van de larynx werd tussen thyreoTd en cricoïd door het 
caudale gedeelte van de stemband een incisie gegeven en de gehele stemband 
zorgvuldig uitgenomen. De stemband werd door frontale sneden in drieën gedeeld. 
De preparaten werden met de caudale zijde geplaatst op een kurkje en ingevroren 
in isopentaan in vloeibare stikstof. Van de verkregen preparaten werden dwarse 
coupes gesneden in een cryostaat. Bij de dierlijke larynxpreparaten werd bij 
de kleine diersoorten één larynxhelft uitgenomen en in de cryostaat gesneden 
totdat de voorste helft van de stemband verdwenen was. Van de honden- en 
apenpreparaten werd de stemband uitgenomen en bewerkt op de eerder beschreven 
wijze.

3.3. Histologisch onderzoek

Voor dit onderzoek werd van de volgende methoden gebruik gemaakt: hae- 
matoxyline en eosine (HE)-, elastine - van Gieson - Unna (EGU)- en de gemodifi
ceerde Gomori trichroom (GT)-kleuring. In de HE-kleuring zijn de spiervezels 
rose en de kernen blauw. In de EGU-kleuring zijn de spiervezels lichtgeel, 
het collageen is rose - rood en het elastine zwart. De GT-kleuring maakt de 
spiervezels overwegend blauw - groen; de kernen en het intermyofibril!air 
netwerk zijn echter rood. Het collageen is groen.

3.4. Histochemisch onderzoek

De volgende methoden werden gebruikt: myosine adenosine trifosfatase 
(myosine ATPase), nicotinamide adenine dinucleotide gereduceerd tetrazolium- 
reductase (NADHTR), succinaat dehydrogenase (SDH), menadion "linked" a-gly- 
cerofosfaat dehydrogenase (ct-GPD), fosforylase (ci-glucanfosforylase of GPA), 
perjoodzuur Schiff (P.A.S.), Sudan black B (SBB), oil red 0 (0R0), zure fos- 
fatase en kleuring volgens Schmor1. Over ieder van deze methoden staat hier
onder een korte uiteenzetting vermeld.

Myosine adenosine trifosfatase (myosine ATPase, EC 3.6.1.3.).
De contractiele eenheden in de spiervezels zijn de sarcomeren: deze bestaan 
uit zogenaamde A (anisotrope)- en I (isotrope)-banden. De A-band vormt het 
centrale deel van ieder sarcomeer en bestaat uit filamenten met een diameter 
van 150 Ä. Deze filamenten bevatten myosine. Aan weerszijden van iedere A-band 
bevinden zich de I-banden; ook deze zijn opgebouwd uit filamenten, echter nu 
van een veel geringere diameter: 70 Ä. De filamenten van de I-banden bevatten

41



actine, tropomyosine en tropom'ne. De opeenvolgende sarcomeren zijn door 
"ele'ctron-dense" schijven ("Z-discs") met elkaar verbonden. Bij contractie 
verkorten de sarcomeren zich omdat de filamenten van de A- en I-banden tussen 
elkaar schuiven. Het myosine bindt zich hierbij aan het actine; op de bin- 
dingsplaats heeft het myosine ATPase activiteit. Dit myosine ATPase wordt 
door calcium-ionen gestimuleerd en katalyseert de reactie waarbij een fos- 
faatgroep van ATP wordt afgesplitst. De bij deze reactie vrijkomende energie 
is nodig voor de contractie.

Het aantonen van de activiteit van dit enzym geschiedt volgens een uit 
meerdere stappen bestaande methode. Eerst worden de coupes in een vloeistof 
gebracht die ATP en calcium bevat en een pH heeft van 9.4. De vrijkomende 
fosfaatgroep vormt met het calcium een kleurloze onoplosbare verbinding. De 
coupes worden nu in een oplossing gebracht die kobalt bevat; het kobalt wis
selt uit tegen calcium, waarbij onoplosbaar kobaltfosfaat ontstaat. Vervolgens 
worden de coupes naar een oplossing van ammoniumsulfide overgebracht waardoor nu 
het zwarte en onoplosbare kobaltsulfide wordt gevormd, dat zich bevindt op de 
plaats van enzymactiviteit (Padykula en Herman, 1955). Hoe groter het neer
slag, dat wil zeggen hoe donkerder de vezel, hoe hoger de activiteit van het 
enzym. Op deze wijze kan een onderscheid gemaakt worden tussen vezels met een 
hoge activiteit (type II) en een lage activiteit (type I). Zoals reeds in het 
voorgaande hoofdstuk werd uiteengezet kunnen door preïncubatie van de coupes 
in een vloeistof met afwijkende pH de subgroepen IIA, IIB en IIC worden aan
getoond .

Nicotinamide adenine dinucleotide gereduceerd tetrazolium reductase
(NADHTR, EC 1.6.99.2.) en succinaat dehydrogenase (SDH, EC 1.3.88.1.).
De activiteit van deze enzymen geeft een indruk van het vermogen tot aerobe 
energiewinning in mitochondriën.

Bij het histochemische onderzoek van deze enzymen wordt gebruik gemaakt 
van een tetrazoliumzout. Dit zout onderschept de electronen; door reductie (van 
dit zout) ontstaat een gekleurd en onoplosbaar formazan dat op de coupes neerslaat 
ter plaatse van het onderzochte enzym. De intensiteit van de kleur is een maat 
voor de activiteit van het enzym.

Incubeert men de coupes in een vloeistof die NADH en een geschikt tetra
zoliumzout bevatten,dan zal een enzym in de spiervezels electronen aan het 
NADH onttrekken, deze komen dan terecht bij het tetrazoliumzout. Deze histo
chemische techniek is zeer eenvoudig en wordt daarom veel toegepast (Dubowitz 
en Brooke, 1973). Het zogenaamde NADHTR is echter overwegend, maar niet uit
sluitend, in de mitochondriën gelocaliseerd. Dit blijkt bijvoorbeeld als zich
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aggregaten van tubulaire structuren afkomstig van het sarcoplasmatisch reti
culum in de spiervezels ophopen zoals bij verschillende spierziekten kart voor
komen; deze aggregaten hebben onmiskenbaar NADHTR-activiteit. Het SDH (succi- 
naat dehydrogenase of barnsteenzuur dehydrogenase) is een specifiek mitochon- 
driaal enzym dat een rol speelt in de citroenzuurcyclus en gelocaliseerd is 
op de mitochondriale binnenmembraan. Het katalyseert de oxydatie van succinaat 
tot fumaraat. In tegenstelling tot de vele andere dehydrogenasen behoeft het 
geen NAD als carrier. Het kan de waterstof (electronen) rechtstreeks overdra
gen aan de ademhalingsketen. Bij het histochemische onderzoek worden de 
coupes geïncubeerd in een vloeistof die behalve barnsteenzuur en een geschikt 
tetrazoliumzout ook menadion (Wattenberg en Leong, 1960) bevat. Onder invloed 
van SDH komen de electronen nu niet terecht bij de ademhalingsketen doch zij 
worden via het menadion overgedragen aan het tetrazoliumzout (Nachlas, Craw
ford en Seligman, 1957).

Fosforylase (a-glucanfosforylase, GPA, EC 2.4.11.) en g-glycerofosfaat 
dehydrogenase (a-GPD menadion "linked", EC 1.1.99.5.).
De activiteit van deze enzymen geeft een indruk van het vermogen tot anaerobe 
energiewinning van de spiervezel. De bedoelde energie komt ter beschikking 
door de afbraak van glucose tot pyrodruivenzuur. Glucose wordt verkregen door 
opneming uit de bloedbaan of door vrijmaking uit in de spiervezel aanwezig 
glycogeen. Indien een spier plotseling samentrekt kan de toegenomen energie
behoefte langs aerobe weg onvoldoende gedekt worden; het tekort wordt langs 
anaerobe weg aangevuld. Het daartoe benodigde glucose zal zeker in aanvang, 
als de extra bloeddoorstroming van de spier nog niet op gang gekomen is, worden 
verkregen door afbraak van glycogeen.

Glycogeen is een vertakt polymeer van glucose residuen, de meeste daarvan 
zijn door middel van a-1.4 glucoside bevindingen aaneengeschakeld. Op vertak- 
kingsplaatsen treft men a-1.6 glucosidebindingen aan. Het glycogeen is in het 
sarcoplasma aanwezig in korrels die in diameter variëren van 100-400 A. Deze 
korrels bevatten behalve het glycogeen tevens enzymen betrokken bij de syn
these en degradatie; het enzym fosforylase is daar een van. Het komt voor 
in een actieve (fosforylase a) en een niet-actieve vorm (fosforylase b).
Het katalyseert de reactie waarbij de glycoside binding tussen C-l van het ter
minale glucose residu en C-4 van het daaraan voorafgaande residu door fosfaat 
wordt verbroken; hierbij ontstaat glucose-l-fosfaat. De reactie kan in vitro 
gemakkelijk in omgekeerde richting verlopen. Bij het histochemische onderzoek 
van fosforylase a wordt de coupe geïncubeerd in een glucose-l-fosfaat bevat
tend medium. Het enzym katalyseert de reactie waarbij hieruit niet-vertakte
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ketens worden gevormd. Voor het op gang brengen van de reactie moet aan de 
incubatie-vloeistof als "primer" dextran worden toegevoegd hetgeen de reactie 
onafhankelijk maakt van het in de spiervezels aanwezige glycogeen. Indien het 
vooral in de spiervezels aanwezige glycogeen wordt uitgespoeld, kunnen de 
nieuwgevormde ketens met de PAS-techniek zichtbaar worden gemaakt (Meijer,
1968). Het niet-actieve fosforylase b kan door toevoeging van AMP omgezet 
worden in het actieve fosforylase a.

Hoewel het menadion afhankelijk a-GPD gebruikt kan worden als parameter 
voor de anaerobe energiewinning is het gelocaliseerd in de mitochondriën. De 
verklaring hiervan is als volgt. Tijdens de glycolyse wordt sarcoplasmatisch 
NAD gereduceerd tot NADH. Wil ATP-vorming plaatsvinden en wil NAD opnieuw ter 
beschikking komen voor reductie, dan moet het NADH zijn electronen overdragen 
aan de ademhalingsketen in de mitochondriën. Aangezien NADH zelf de mitochon
driale membraan niet kan passeren moet van een omweg gebruik gemaakt worden 
(zogenaamde glycerofosfaat "shuttle"). Het NADH draagt zijn electronen over 
aan dihydroxyacetonfosfaat, dat hierbij gereduceerd wordt tot a-glycerofosfaat. 
Deze reactie wordt gekatalyseerd door een NAD afhankelijk a-glycerofosfaat de
hydrogenase. Het a-glycerofosfaat passeert moeiteloos de mitochondriale mem
braan en wordt daar geoxydeerd tot dihydroxyacetonfosfaat. Deze laatste reactie 
wordt gekatalyseerd door een tweede, niet NAD-gebonden en mitochondriaal gelo- 
caliseerd a-glycerofosfaat dehydrogenase (a-GPD). Bij het histochemisch onder
zoek worden de coupes geïncubeerd in een medium dat a-glycerofosfaat, tetra- 
zoliumzout en menadion bevat. Het menadion (vitamine K3) is bij uitstek geschikt 
om als acceptor van de electronen te dienen die door de reactie, gekatalyseerd 
door het mitochondriale a-GPD vrijkomen. Het staat vervolgens op zijn beurt de 
electronen weer af aan het tetrazoliumzout (Wattenberg en Leong, 1960).

Perjoodzuur Schiff (P.A.S.) kleuring.
Met deze kleuring kunnen glycogeen en andere polysacchariden in spiervezels 
worden aangetoond. De reactie berust op de oxydatie van vic-glycol groepen 
(CH0H-CH0H) door perjoodzuur. Dit resulteert in de vorming van dialdehyden die 
door Schiffs reagens een rode kleur krijgen. De coupes dienen vooraf gefixeerd
te worden om te voorkomen dat glycogeen in oplossing gaat; als fixativum kan
de vloeistof van Newcomer het beste gebruikt worden. Om aan te tonen dat de
PAS-kleuring berust op de aanwezigheid van glycogeen dient een contrölereac-
tie te worden uitgevoerd. Men kan daartoe de PAS-kleuring herhalen na voor
afgaande behandeling van de coupe met a-amylase (Bancroft, 1975).

Oil red 0 (0R0) en Sudan black B (SBB).
Oil red 0 is een kleurstof die gemakkelijk oplost in neutrale lipiden zoals
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triglyceriden, deze lipiden krijgen daardoor een intens rode kleur (Bancroft, 
1975). Sudan black B is een van de kleurstoffen uit de Sudan groep. Zowel 
neutrale lipiden als fosfolipiden worden zwart van kleur en kunnen op deze 
wijze worden aangetoond (Bancroft, 1975).

Zure fosfatase (ZF. EC 3.1.3.2.).
Dit is een van de lysosomaal gelocaliseerde hydrolytische enzymen; het speelt 
een rol bij de afbraak van organische cel bestanddelen en is histochemisch aan
toonbaar. Om die reden wordt het veelvuldig gebruikt om een indruk te krijgen 
van de lysosomale enzymactiviteit in het algemeen. Bij het histochemische 
onderzoek wordt als substraat nafthol AS-B1 fosfaat (Burstone, 1956) gebruikt. 
In de incubatievloei stof bevindt zich bovendien een diazoniumverbinding, na
melijk gehexazoteerde pararosaniline. Door de activiteit van dit enzym komt 
het gesubstitieerde nafthol vrij dat zich koppelt aan het gehexazoteerde pa- 
rarosaniline en neerslaat. Dit neerslag heeft een rode kleur en is onoplos
baar.

Kleuring volgens Schmorl.
Deze kleuring wordt gebruikt voor het aantonen van een aantal pigmenten waar
onder lipofuscine. De oplossing die aan de coupes wordt toegevoegd bevat 
kaliumferricyanide en ferrichloride. Bestanddelen van de pigmenten kunnen het 
ferri-ferricyanide tot ferri-ferrocyanide reduceren; dit product wordt zicht
baar als een precipitaat met blauwe kleur (zogenaamd Berlijns blauw). Op deze 
wijze kan ook lipofuscine beter zichtbaar gemaakt worden (Bancroft, 1975).

3.5, Kwantitatieve methoden

Bij het kwantitatieve onderzoek is de telling van het totaal aantal vezels 
in de stembandmusculatuur achterwege gebleven. Dit aantal is onmogelijk aan 
te geven aangezien de stemband naar frontaal spits toeloopt, waardoor het aan
tal spiervezels sterk afhankelijk is van de plaats van de coupe in de stem
band. Bovendien is een gedeelte van de stembandmusculatuur opgebouwd uit vezels 
van het intralaryngeaal verlopende deel van de M. cricothyreoTdeus die overi
gens als een extra!aryngeale spier wordt beschouwd. Een nauwkeurige grens tussen 
de vezels behorende tot de M. thyreoarytenoïdeus en de M. cricothyreoïdeus valt 
niet aan te geven. De meting van de spiervezel diameter vond plaats volgens de 
methode van Dubowitz en Brooke (1973). Als maat geven zij aan de grootste 
dwarse diameter van de spiervezels. In dit onderzoek zijn met de oculair mi
crometer telkens 100 spiervezels geteld en de gemiddelde diameter en standaard
deviatie berekend. Het percentage vezels met inwendige kernen is berekend door
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telling van 100 vezels in een willekeurig veld.
De aantallen type I- en type II-vezels zijn berekend aan de hand van 

coupes onderzocht op myosine ATPase activiteit na preïncubatie van de coupe 
in een medium met een pH van 4.3. De coupes zijn volgens een vaste vergrotings- 
maatstaf gefotografeerd en afgedrukt. Op het verkregen fotomateriaal zijn 
zowel mediaal (dat wil zeggen direct onder het bindweefsel gedeelte van de 
stem"band") als aan de laterale rand (dat wil zeggen direct mediaal van het 
thyreoid) 1000 vezels geteld en ingedeeld naar type I en type II op basis 
van hun reactiepatroon.

Van andere opnamen van zowel het mediale als het laterale gedeelte zijn 
1000 vezels geteld en ingedeeld naar type en grootte met behulp van een Zeiss 
TGZ-3 deeltjesanalysator. Deze gegevens zijn bewerkt tot histogrammen.

De subtype II-verdeling kwam tot stand aan de hand van seriecoupes ge
kleurd met de myosine ATPase techniek, de NADHTR- en a-GPD-reactie. Op foto's 
van willekeurig gekozen, voor de 3 reacties overeenkomstige, velden, zijn 100 
zelfde vezels geteld en ingedeeld naar hun type I- of type II-reactie op basis 
van de myosine ATPase reactie. De type II-vezels zijn nader gedifferentieerd 
naar hun stofwisselingseigenschappen volgens de methode aangegeven door Dubo- 
witz en Brooke (1973) (zie hoofdstuk IV).
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HOOFDSTUK IV

SPIERVEZELTYPERING

Reeds in 1678 ontdekte Stefano Lorenzini (geciteerd door Ciaccio, 1898) 
dat spiergroepen bij dieren in kleur kunnen verschillen. Hij noemde deze groe
pen "rode" en "witte" spieren. Ranvier (1873) nam aan dat de "rode" kleur van 
de spier een gevolg moest zijn van een grotere doorbloeding ten opzichte van 
de "witte" spier. Tevens stelde hij vast dat deze spieren niet alleen wat be
treft kleur, maar ook in contractiesnel heid verschilden. Nadien hebben vele 
onderzoekers getracht de verschillen tussen deze spiergroepen te preciseren.

Dubowitz en Pearse (1960) deelden met behulp van histochemische technie
ken de spiervezels in naar metabole eigenschappen: type I met een hoge acti
viteit van oxidatieve enzymen en een lage activiteit van glycolytische enzy
men; type II met een lage oxidatieve en hoge glycolytische activiteit. Er 
waren ook tussenvormen aanwezig, maar deze werden niet als aparte spiervezel- 
typen beschouwd.

Engel (1962) maakte voor zijn indeling gebruik van een andere histochemi
sche techniek. Hij toonde het anorganisch fosfaat aan, dat vrijkomt bij de 
hydrolyse van ATP. Deze reactie vindt in de spiervezel o.a. plaats onder in
vloed van een door calcium ionen geactiveerd myosine ATPase (zie hoofdstuk 
IV). Wanneer de myosine ATPase reactie wordt uitgevoerd bij een pH van 9.4 
kunnen twee typen spiervezels worden onderscheiden: type I met een lage acti
viteit, type II met een hoge activiteit. De activiteit van het aldus bepaalde 
enzym is "rate limiting" voor de contractiesnelheid van de spiervezels, het
geen betekent dat type II-vezels sneller contraheren dan type I-vezels (Close, 
1972). Vindt een preïncubatie van het weefsel plaats bij een hogere pH dan 
verdwijnt de activiteit van het ATPase in de type I-vezels geheel. De myosine 
ATPase activiteit in de type II-vezels blijft echter bij verder alkaliniseren 
van het preïncubatiemedium ongewijzigd. Wordt het weefsel in een medium met 
een lage pH gepreTncubeerd, dan keert de reactie om: de myosine ATPase acti
viteit in de type I-vezels is dan hoog; die in de type II-vezels laag. Gewoon
lijk wordt hiervoor een pH-waarde van 4.3 gebruikt. Bij variëring van de 
pH-waarden in het zure preTncubatiemedium blijkt een onderscheid van de type 
II-vezels in een aantal subgroepen mogelijk. Bij een preïncubatie in een me
dium met een pH 4.6 is in een aantal vezels de myosine ATPase activiteit af
wezig: deze worden type IIA-vezels genoemd. Bij verdere daling van de pH tot
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4.3 verdwijnt de myosine ATPase activiteit in een tweede subgroep: de type 
IIB-vezels. Bij een pH 3.9 is ook de activiteit in de derde subgroep, de 
zogenaamde type IlC-vezels, afwezig. Men kan dus stellen, dat van 
de type II-vezels het myosine ATPase in de type IIA-vezels het meest zuur 
labiel is; die in de type IIB-vezels blijkt beter bestand tegen pH-verlaging 
en die in de type IIC-vezels is het minst zuur labiel (Brooke en Kaiser,
1970). Dit laatste type wordt door Col!ing-Saltin (1978) niet als een subgroep 
van de type II-vezels beschouwd maar als een op zichzelf staand type spierve
zel in een ongedifferentieerde vorm. De vezels zijn kenmerkend voor het spier
weefsel in de foetale periode. Salmons (1981) beschreef de aanwezigheid van 
een foetaal myosine, dat in deze spiervezels bij het dier zou voorkomen. Dit 
myosine bevat een additionele lichte keten. Bovendien zijn de zware ketens 
anders samengesteld dan die van het myosine van volwassen dieren. Uit immuno- 
histochemisch onderzoek (o.a. Rubinstein en Kelly, 1980) is komen vast te staan 
dat de ongedifferentieerde vezels met de antilichamen van het myosine van zowel 
type I- als type II-vezels reageren. Dit zou er op duiden, dat in deze vezels 
de potentie aanwezig is zich zowel in een type I- als in een type II-vezel 
te differentiëren. In welke richting een ongedifferentieerde vezel zich ont
wikkelt lijkt in eerste instantie genetisch bepaald te zijn (Salmons, 1981).

De bij de omzetting van ATP in ADP en P vrijkomende energie is bestemd 
voor de contractie van de spiervezel. Voor de aanmaak van ATP heeft de spier 
voedingsstoffen nodig, die worden opgenomen uit het bloed. Tevens is er een 
reservevoorraad, bestaande uit triglyceriden, die in type I-vezels in grotere 
hoeveelheid worden aangetroffen dan in type II-vezels en glycogeen, dat mo
gelijk meer in type II-vezels zou zijn gelocaliseerd. De vorming van de energie 
kan plaatsvinden op twee wijzen: langs aerobe en anaerobe weg. De aerobe stof- 
wisselingscapaciteit van een spiervezel valt in histochemisch opzicht te beoor
delen met behulp van o.a. de NADHTR-activiteit en vooral met de SDH-activiteit, 
welke specifiek mitochondriaal gebonden is. De anaerobe stofwisselingscapaci- 
teit komt o.a. tot uitdrukking in de a-GPD reactie en de fosforylasereactie 
(zie Hoofdstuk III). Hoewel de activiteit van de aerobe enzymen vooral hoog 
is in type I-vezels en die van de anaerobe enzymen in type II-vezels, is het 
toch niet mogelijk op basis van de stofwisselingseigenschappen van de spier
vezels een type I/type II indeling te maken. Gebleken is immers, dat bijvoor
beeld de SDH-activiteit ook in type IIA-vezels hoog is. Toch is het wel mo
gelijk met behulp van zowel de myosine ATPase reactie als de stofwisselings- 
reactie een bruikbare indeling te verkrijgen in een aantal subgroepen spier
vezels (tabel 1).
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Tabel 1: Histoohenrlsah reactiepatroon in humaan spierweefsel (naar: 
Dubowitz en Brooke, 1973).

Spiervezel type

I IIA IIB IIC

Routine myosine
ATPase

+ +++ + ++ +++

Myosine ATPase na 
preïncubatie bij 
pH 4.6

+ ++ “ +++ +++

Myosine ATPase na 
preTncubatie bij 
pH 4.3

+++ “ ++

NADHTR +++ ++ + ++

SDH +++ ++ + ++

a-GPD - ++ + + +

PAS +/++ +++ ++ ++

GPA -/+ +++ +++ +++



In dit verband is het goed zich af te vragen met welk doel men aan de 
hand van histochemische kleurreacties in een preparaat een indeling in spier- 
vezeltypen wil verkrijgen. Is dit uitsluitend om de contractiesnelheid van 
het spierweefsel te bepalen, zoals velen doen bij de beoordeling van myosine 
ATPase reacties, of wil men het stofwisselingstype van een spiervezel nader 
leren kennen en aan de hand daarvan een uitspraak doen over het karakter van 
de spier? Of wil men zelfs door contaminatie van deze beide aspecten de fy
siologische eigenschappen van een spier in een preparaat vaststellen? Een 
uitspraak doen over de contractiesnelheid van een spiervezel aan de hand van 
een kleuring is hachelijk. Snelheid is een fysiologisch begrip dat men moet 
meten aan de levende materie en niet aan een dood plakje weefsel. Fysiologen 
hebben hiervoor hun eigen methoden, waarmee snelheid en uitputbaarheid van 
een spier gemeten kunnen worden. Gerekend naar deze fysiologische eigenschap
pen komen de "Archetypen" I en II overeen met respectievelijk langzaam con
traherende (slow-twitch, ST) en snel contraherende (fast-twitch, FT) vezels 
(Close, 1972). Dit onderscheid in ST en FT vezels blijkt niet altijd even 
scherp. Over de uitputbaarheid, een minstens even belangrijk fysiologisch 
begrip, is hiermee evenmin iets gezegd.

Veel onderzoekers zijn ertoe overgegaan hun nomenclatuur van spiervezel- 
typering aan te passen aan zowel de fysiologische als de metabole eigenschap
pen van een spiervezel. Op deze wijze zijn begrippen ontstaan als "fast-oxi- 
dative" (FO), "slow-oxidative" (SO) en "fast-oxidative glycolytic" (FOG) en 
"fast-glycolytic" (FG). Deze vezeltypen laten zich niet gemakkelijk in het 
voornoemde I, IIA, IIB systeem inpassen. Nemeth (1980) constateerde dat type 
IIB-vezels als F0G-, en als FG-vezels beschouwd konden worden. Zijn belangrijk
ste criterium was het niveau van de SDH-activiteit in deze vezels. Schatting 
van het niveau van de enzymactiviteit op basis van kleurintensiteit is echter 
niet altijd eenvoudig, vooral omdat hierbij geen zuiver kwantitatieve methoden 
worden toegepast. Terwijl Nemeth en Pette (1980) "hoog" en "intermediair" als 
"positief" (= oxidatief) duidden, neemt Spurway (1981) een wat ambivalente 
houding aan ten opzichte van de mate van SDH-activiteit. Volgens Nemeth en Pette 
(1980) mogen IIB-vezels, bepaald met behulp van myosine ATPase techniek met 
intermediaire SDH-activiteit, niet als oxidatief worden beschouwd. Spurway 
(1981) noemt deze echter wel "oxidatief", zij het dan in mindere mate dan de 
type IIA-spiervezels. Een nauwkeurig onderscheid lijkt moeilijk aan te geven, 
zodat het met de myosine ATPase techniek aangetoonde verschil in type IIA en 
type IIB niet zonder meer representatief is voor een bepaald stofwisse- 
1ingstype. Een andere belangrijke omstandigheid is, dat spiervezels van het
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ene type in het andere kunnen overgaan. Dit is het geval bij toename van het 
gebruik van de vezels. Zo neemt de oxidatieve enzymactiviteit van type IIA- 
vezels tijdens kortdurende training toe; bij atleten in topconditie is ook 
de oxidatieve enzymactiviteit van de type IIB-vezels verhoogd en deze hebben 
daardoor het aspect van type IIA-vezels(danson, 1977,1978),

Het lijkt waarschijnlijk, dat de verschillen in oxidatieve capaciteit 
tussen de diverse vezel typen de toestand van functionele aanpassing weerge
ven. Zo doet training het aantal FOG-vezels bij proefdieren toenemen (Edger- 
ton, Gerchmann en Carrow, 1969). Dit zijn vrijwel zeker FG-vezels die door 
toename van de aerobe stofwisselingscapaciteit overgaan in FOG-vezels. Evenzo 
zou er een overgang van type II- naar type I-vezels mogelijk zijn al naar ge
lang het gebruik van de spier (o.a. Kugelberg, 1976). Salmons (1981) toonde 
aan, dat de overgang van type II naar type I bij proefdieren onder invloed 
van externe spierarbeid inderdaad mogelijk is, maar dat de toename van oxi
datieve enzymactiviteit in type IIB en type IIA in vezels onder deze omstan
digheden het belangrijkst is.

Conelusie

De indeling van spiervezel typen met behulp van de thans gebruikelijke 
histochemische technieken hinkt op twee gedachten: (1) de myosine ATPase tech
niek geeft een goede indruk van de activiteit van een enzym dat "rate limi
ting" is voor de contractiesnelheid van de spiervezel en maakt een goede 
indeling in subgroepen mogelijk op basis van de zuur-labiliteit van het myosine 
ATPase; (2) de metabole processen kunnen een goede indruk verschaffen over het 
stofwisselingsmechanisme van de spiervezels maar geven geen informatie over de 
contractiesnelheid. Door combinatie van de bevindingen is men in staat de 
karakteristieken van een spiervezel te beschrijven. Wil men bij histochemisch 
onderzoek echter deze spiervezel inpassen in een bestaand schema, dan blijkt 
dit lang niet altijd goed mogelijk. In deze studie is de indeling in type 
I/type II-vezeltypering toegepast volgens het systeem van Brooke en Kaiser 
(1970) met als criteria (1) de myosine ATPase activiteit en (2) de zuurlabi- 
1iteit van het myosine ATPase na preïncubatie. Op grond hiervan wordt onder
scheid gemaakt tussen type I, IIA, IIB en IIC. Dubowitz en Brooke (1973) hebben 
tevens van deze spiervezeltypen (tabel 1) de stofwisselingseigenschappen bij bena
dering aangegeven. Indien in het navolgende spiervezel typering uitsluitend op basis 
van de stofwisselingséigenschappen geschiedt, zal gesproken worden van type I, 
type IIA-"achtig", type IIB-"achtig" en type IIC-"achtig".
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HOOFDSTUK V

DE STEMBANDMUSCULATUUR VAN DE ZUIGELING

In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van het histologische 
en histochemische onderzoek van de stembandmusculatuur van vijf zuigelingen 
variërend in leeftijd van vier dagen tot 20 weken. Nadere gegevens omtrent 
de herkomst van het onderzochte materiaal staan vermeld in tabel 2. Op het 
materiaal zijn de onderzoekstechnieken toegepast zoals beschreven in hoofd
stuk III. In twee gevallen heeft tevens kwantitatief onderzoek plaatsgevonden 
volgens de eveneens in hoofdstuk III beschreven methoden. Bij de waardering 
van de intensiteit van de enzymhistochemische reacties en van de resultaten 
van het kwantitatieve onderzoek zijn coupes van de extremiteitsmusculatuur 
afkomstig van drie zuigelingen zonder neuro-musculaire afwijkingen van res
pectievelijk 8 dagen, 4 weken en 6 maanden meebeoordeeld.

5.1. Resultaten

5.1.l-Histologisehe aspecten

De stembandmusculatuur van de zuigeling toont met name aan de mediale 
zijde een duidelijke fascikelsgewijze opbouw (fig. 5). De fascikels zijn dui
delijk door strengen bindweefsel, waarin zenuwen en bloedvaten, van elkaar 
gescheiden. In vergelijking met de extremiteitsmusculatuur is in de stemband- 
musculatuur iets meer bindweefsel tussen de fascikels aanwezig. Het bindweef
sel is hoofdzakelijk opgebouwd uit collageen, maar ook elastine vezels worden 
waargenomen. Dit is met name het geval in het ligamenteuze gedeelte, de stem- 
"band", van waaruit vertakkingen van elastine vezels tot diep tussen de spier
bundels reiken. Op deze wijze ontstaat een guirlande-achtig aspect van de 
mediale rand van de musculatuur. Er is weinig variatie in diameter van de 
spiervezels (tabel 3, fig. 6). De gemiddelde diameter van deze vezels (10.74 ym 
S.D. + 3.32) verschilt niet met die van een van de contrölepreparaten 
(gemiddeld 10.35 pm S.D. + 2.40)(leeftijd 8 dagen). Een verschil tussen een 
lateraal en een mediaal gedeelte kan op histologische gronden niet worden 
gegeven. De vezels tonen in dwarsdoorsnede een veelhoekig aspect. De kernen 
van de spiervezels liggen subsarcolemmaal. Inwendige kernen zijn niet waar
genomen. Vezelsplijting wordt niet gezien. In geen van de onderzochte prepa-
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Fig'. 6. Geringe variatie in vezeldiameter in de stembandmuseulatuur van een zuige
ling. Alle spiervezelkernen bevinden zich in een subsareolemmale positie. Vrouw 
8 weken H.E. 200 X.
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Tabel 2: Lijst van patiënten van wie de stembandmusoulatuur is onderzocht. 
Zuigelingen.

A

B

C

D

E

Leeftijd Geslacht Doodsoorzaak Prematuriteit Tijd tussen over
lijden en fixatie 
van het preparaat

4 dagen V na hartchirurgie
(coarctatio
aortae)

- 18 uur

10 dagen M na operatie wegens 
M. Hirschsprung

- 24 uur

8 weken V na hartchirurgie 
(transpositie van 
de grote vaten)

' 10 uur

8 weken V na hartchirurgie 
(ventrikel septum 
defect)

8 weken 4 uur

20 weken M na hartchirurgie 
(Tetralogie van
Fal1ot)

8 uur

Fig. 7. Beperkt percentage type I-vezels aan de mediale rand van de sterriband- 
musculatuur van een zuigeling. Ve donker gekleurde vezels behoren tot type I. 
Vroww Myosine ATPase pH 4.3 160 X.
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Tabel 3: Kwantitatieve gegevens van de spiervezels van de M. vooalis van twee 
vrouwelijke, 8 weken oude zuigelingen. Alle waarden in vm.

Type I 
Type II

Type I 
Type II

Diameter van 
de kleinste 
vezels

Diameter van 
de grootste 
vezels

Gemiddelde
diameter

S.D.

5.21 16.12 10.21 2.91
4.98 20.11 11.59 4.13

5.34 17.34 10.32 3.16
5.05 20.23 10.87 3.11

Tabel 4: Vezeltypeverdeling in 1.000 spiervezels in het mediale en 1.000 in 
het laterale deel van de stembanden van zuigelingen bepaald met 
myosine ATPase techniek.

mediaa' deel lateraal deel

Vezel type I II I II

Leeftijd M/V

8 weken
C

V 113 887 - 1.000

8 weken
D

V 81 919 3 997
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raten zijn spierspoelen aangetroffen.

5.1. 2.Hzstoahemisehe aspecten

Uit de verdeling in type I/type II-vezels met behulp van de myosine ATPase 
techniek blijkt dat het merendeel van de vezels behoort tot type II. Het groot
ste percentage type I-vezels (12%) wordt aangetroffen in velden aan de mediale 
zijde van de stembandmusculatuur (tabel 4, fig. 7). In het meer lateraal gele
gen gedeelte varieert het percentage type I-vezels tussen 0-5%. In dit gebied 
zijn velden zonder type I-vezels geen uitzondering. Uit de histogrammen (fig.
8 en 9) is de geringe variatie in grootte van de vezels en het kleine aantal 
type I-vezels af te lezen.

Verhoging van de pH van de preTncubatievloei stof van 4.3 naar 4.6 heeft 
tot gevolg dat de activiteit van het myosine ATPase in alle spiervezels hoog 
wordt (fig. 10 a en b). Ditzelfde verschijnsel wordt ook waargenomen in coupes 
van bij obductie uitgenomen extremiteitsspier. In biopten van extremiteitsmus- 
culatuur van overeenkomstige leeftijd blijkt bij verhoging van de pH van het 
pre'fncubatiemediurn van 4.3 naar 4.6 de myosine ATPase activiteit in alle vezels 
enigszins hoger en slechts in circa 10% van de vezels duidelijk hoger; dit zijn 
dan type IIB-vezels. De uniform hoge activiteit na preïncubatie bij pH 4.6 in het 
obductiemateriaal moet dus als een door autolyse geïnduceerd verschijnsel be
schouwd worden. Dit betekent dat de techniek niet bruikbaar is voor subtypering 
van type II-vezels van de onderzochte stembandspieren. De NADHTR-activiteit is 
(fig. 11) gemiddeld hoger dan in de controlepreparaten; er is enige variatie 
in hoogte van de activiteit tussen de spiervezels (fig. 12).

Een duidelijk verschil tussen het mediale en het laterale gedeelte is met 
deze techniek niet aan te geven. De a-GPD-reactie toont een mozaïekpatroon 
(fig 12) waarbij het percentage vezels met een hoge activiteit mediaal 20-25% 
bedraagt en lateraal 0-20%. De fosforylase (GPA) activiteit is mediaal matig 
hoog, lateraal hoog tot zeer hoog. De hoeveelheid PAS-positief materiaal in 
de spiervezels komt overeen met de GPA-activiteit. Het vetgehalte in de vezels 
is over het algemeen laag.

Vergelijking van de activiteit van de enzymen myosine ATPase, NADHTR en 
a-GPD in 100 in seriecoupes onderzochte vezels wijst uit dat 2/3 van de type 
II-vezels een IIC-"achtig" patroon heeft van aerobe en anaerobe enzymactivi- 
teit (tabel 5).
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Fig. 8/9. Histogram van 1000 spiervezels, ingedeeld naar type en grootte. Het 
beperkte aantal type I-vezels is opvallend. Beide histogrammen: VroiM 8 weken; 
geval C en D (8 weken prematuur).
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Fig. 10. Myosine ATPase-aotiviteit in de sterribandmusoulatuup van een zuigeling 
na pretnoiibatie van de coupe in een medium met een pH van respectievelijk 4.3 (A.), 
4.6 (B) en 10.4 (C). Vrouw 8 weken 200 X.
A. : Het aantal type I-vezels (donker gekleurd) is gering. Type II-Vezels hebben

enige of geen activiteit.
B. : Alle Vezels hebben hoge activiteit.
C. : Bijna alle vezels zijn donker gekleurd zoals behoort bij type II-vezels, in

dien de myosine ATPase reactie wordt uitgevoerd bij pretncubatie pH 10.4.
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Tabel 5: Subtype II ondemerdeling vri 100 spiervezels van de stembanden van 
zuigelingen bepaald in serieaoupes met myosine ATPase, NADHTR en 
a-GPD reactie.

Vezel type I I IA
"achtig"

IIB
"achtig"

IIC
"achtig"

Leeftijd M/V

8 weken V 7 16 - 77

8 weken V 3 34 - 63

Pig. 11. NADHTR-aativiteit in de 
sterribandmusculatuur en de M. ti
bialis anterior van een zuige
ling. Big de zuigeling zijn de 
spiervezels in de sterribandmuscu- 
latuur (boven) donkerder dan in 
de M. tibialis anterior (onder), 
als teken dat de NADHTR-aativi
teit in de vezels in de M. voca- 
lis hoger is. De coupes hebben 
dezelfde dikte, zijn in hetzelf
de medium getnaubeerd gedurende 
éénzelfde tijd. De coupes zijn 
gefotografeerd met een gelijke 
belichtingstijd. VrouD 8 weken 
respectievelijk Man 5 weken 50 X.
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Fig. 12. Myosine ATPase pH 4.Z-, NADHTR- en a-GPD-aativiteit in overeenkomstige 
velden in de stembandmusculatuuv van een zuigeling. Vrouw 8 weken 256 X. Zoals ook 
blijkt uit fig. 10 is het aantal type I-vezels, aangetoond met de myosine ATPase 
teehniek, gering. De NADHTR-reaetie toont een overwegend hoog aativiteitspatroon, 
met enkele vezels met zeer hoge activiteit. De a-GPD-reactie toont een mozatekpa- 
troon met een beperkt aantal vezels met hoge activiteit.
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5.2.Discussie

5.2.1, Inleiding

5.2.1.1. Het gebruik van de stembanómuseulatuur bij de foetus

Over het gebruik van de stembandmusculatuur in de prenatale periode is 
weinig bekend. Uit dierexperimenteel onderzoek (o.a. Harding, 1977, 1979) is 
komen vast te staan dat foetale adembewegingen reeds vroeg in de zwangerschap 
beginnen. Electromyografische studies bij foetale lammeren (Harding, 1979) 
hebben aangetoond dat de M. thyreoarytenoïdeus tijdens perioden van foetale 
apnoe een tonische activiteit bezit, terwijl deze gedurende normale "adem"- 
bewegingen niet actief is. De M. cricoarytenoTdeus posterior (de belangrijkste 
abductorspier) toont in de foetale periode activiteit tijdens de expiratie. 
Tijdens slikken is een duidelijke contractie waarneembaar van de M. thyreoary
tenoïdeus .

5,2,1.2.Foniatrisehe aspecten van het stemgeluid van de pasgeborene

Volgens Terracol (1956) zouden de eerste geluiden van de pasgeborene tij
dens de inspiratie worden voortgebracht. Fairbanks (1942) stelde vast dat het 
toonbereik bij de geboorte loopt van 153-888 Hz en toeneemt tot 229-2387 Hz 
op de leeftijd van 7 maanden. Deze toename schreef hij niet toe aan de groei 
van de larynx, maar aan de rijping van het neuromusculaire systeem. Wasz- 
Höckert, Lind, Vuorenkoski, Partanen en Volarne (1968) onderscheidden vier 
geluiden bij babies: het geboortegehuil, honger-, pijn- en pleziergeluiden.
In toonbereik zouden ze niet veel verschillen (320-740 Hz) maar het aandeel 
aan toonstijging of -daling ("melodie") zou bepalend zijn voor het type ge
luid. Valanne, Vuorenkoski, Partanen, Lind en Wasz-Höckert (1967) toonden 
aan dat ieder geluid op de babyleeftijd al individuele trekken vertoont. Zo 
bleken moeders in staat het geluid van hun babies opgenomen op een geluids
band, uit dat van anderen te herkennen. Volgens Greene (1963) zou het indivi
duele aspect worden bepaald door het volume van het voortgebrachte stemgeluid; 
de toonhoogte zou beperkt zijn door de "onrijpheid" van de stembanden.

Electromyografische studies van de M. vocalis op deze leeftijd ontbreken, 
zodat feitelijke gegevens over de activiteit van deze spier in deze fase niet 
beschikbaar zijn.
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de pasgeborene
5.2.1.Z.UistoXogiséhe en histochemische aspeoten van de skeletmusculaticw? van

Uit onderzoek is gebleken dat de skeletmusculatuur van de pasgeborene 
niet als een verkleinde weergave van die van de volwassene beschouwd mag wor
den. Brooke (1971) gaf een overzicht van de vezeltypedifferentiatie bij foe
tussen. Tot de leeftijd van circa 33 weken zouden type IIC-vezels aanwezig 
zijn, daarna worden IIB-vezels gevonden en na 37 weken IIA-vezels. Geïsoleer
de type I-vezels zouden reeds na 19 weken aantoonbaar zijn, maar grotere 
aantallen kleine type I-vezels pas op de leeftijd van 33 weken. Ringqvist,
Ringqvist en Thornell (1977) vonden een eerste verdeling in type I en type 
II in de M. biceps brachii op de leeftijd van 16 weken. In kauwspieren 
was pas op latere leeftijd differentiatie waarneembaar (circa 22 weken).
Bij de geboorte waren in de NI. biceps brachii alle vezel-(sub)typen aan
wezig, in de kauwspieren konden uitsluitend type I- en type IIC-vezels 
worden aangetoond. Col!ing-Saltin (1978) onderzocht de NI. quadriceps, de 
NI. rectus abdominis, de NI. deltoïdeus en de NI. biceps brachii van mense
lijke foetussen en zuigelingen. Zij vond dat op de leeftijd van 20 weken 
alle vezels behoorden tot type IIC. Tussen 20 en 26 weken levensduur verschij
nen de eerste type I-vezels. Deze hebben echter een grote diameter. Ma 29 weken 
levensduur nam de diameter van de type I-vezels de afmetingen aan van de 
overige spiervezels. Op de leeftijd van 38 weken bleek 25-50% van de spier
vezels te behoren tot type I, 25-50% tot type IIA, 2-12% tot type IIB en 
15-20% tot type IIC (het ongedifferentieerde type). Tijdens het eerste levensjaar 
zou een verschuiving van type IIA naar IIB waarneembaar zijn. Schloon, Schlottmann, 
Lenard en Goebel (1979) ontdekten dat de belangrijkste toename van type I-vezels 
in vele skeletspieren plaatsvond in de leeftijdsperiode van 34-40 weken zwanger- 
schapsduur (van 5% tot 40%). Op de subtypeverdeling van type II-vezels en 
het verschijnen daarvan in de pre- of postnatale periode wordt door deze au
teurs niet nader ingegaan.

Uit bovenstaande gegevens kan worden afgeleid dat vezeltype differentiatie 
in type I en type II reeds vroegtijdig tijdens de ontwikkeling plaatsvindt 
en dat de subtypen van type II-vezels tegen het einde van de zwangerschap in 
extremiteitsspieren aantoonbaar zijn. Deze differentiatie blijkt echter niet 
in alle skeletspieren in dezelfde mate voor te komen en met name voor type 
II-subtypen in kauwspieren veel minder vergevorderd te zijn dan in extremi
teitsspieren. In dit verband lijkt het aantrekkelijk de mate van differentia
tie te correleren aan het activiteitspatroon van de spier tijdens de intra-
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Uteri ene periode.

5.2.2,Bespreking van de onderzoeksresultaten

Uit de onderzoeksresultaten van de stembandmusculatuur kan worden af
geleid dat veel spiervezels behoren tot type II. Type I-vezels worden in be
perkte mate (circa 12%) waargenomen en dan overwegend aan de mediale rand.
De activiteit in type II-vezels na preTncubatie bij pH 4.3 is laag of af
wezig zodat type IIC-vezels niet duidelijk aanwezig lijken. Op grond van de 
activiteit van de enzymen betrokken bij de aerobe en anaerobe stofwisseling 
is het echter duidelijk dat de spier een groot aantal type IIC-"achtigen" 
heeft. De type IIC karakteristiek van de spiervezels wordt mede gestaafd 
door de relatief hoge GPA-reactie. Dit is vooral aan de laterale zijde het 
geval. Deze bevindingen gelden voor alle onderzochte gevallen. Een duidelijke 
leeftijdsafhankelijke verandering kon niet worden aangetoond. Vergelijking 
van de stembandmusculatuur met control ernateriaal uit extremiteitsspieren toont 
een veel lager percentage type I-vezels.

De beperkte (sub)type differentiatie van de stembandmusculatuur van de 
zuigeling waarin bovendien het geringe percentage type I-vezels opvalt, doet 
denken aan de onderzoekgegevens van de kauwspieren door Ringqvist, Ringqvist en 
Thorne!1 (1977).

5. Z .Conclusie

De spiervezels van de stembandmusculatuur maken een weinig rijpe indruk; 
dit zou de indruk kunnen wekken dat de larynxspieren in de foetale periode 
nog slechts weinig gebruikt wordt maar dit wordt niet bevestigd door het bij 
lammeren verrichte onderzoek van Harding (1977, 1979). Het gebruik van de 
larynx tijdens de foetale periode is ev-ident (slikken, ademen) maar leidt 
kennelijk tot onvoldoende ontplooiing en vezel type differentiatie. De stem
bandmusculatuur blijkt een spiergroep waarvan denverdere rijping pas na de 
geboorte een aanvang neemt.
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HOOFDSTUK VI

DE STEMBANDMUSCULATUUR VAN DE VOLWASSENE TOT 50 JAAR

In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek van de 
stembandmusculatuur van zes patiënten in de leeftijdsgroep van 20 - 50 jaar. 
Van vijf werd het materiaal verkregen tijdens obducties, van één tijdens 
een laryngectomie (tabel 6).

Op het materiaal zijn de histologische en histochemische methoden toe
gepast zoals beschreven in hoofdstuk III. De kwantitatieve gegevens zijn ver
kregen door toepassing van de eveneens in hoofdstuk III vermelde methoden.
Bij vergelijking van de gevonden waarden met gegevens die van de skeletmus- 
culatuur bekend zijn, is gebruik gemaakt van de resultaten van Jennekens, Tom
linson en Walton (1971a) en van Dubowitz en Brooke (1973).

6.I.Resultaten

6.1.1. Histologisahe aspeeten

In transversale coupes van de stembandmusculatuur van de volwassene is 
alleen aan de mediale rand een fascikelsgewijze rangschikking van de spier
vezels te vinden (fig. 13). In de overige musculatuur worden geen spierbun
dels aangetroffen. Er is geen scheiding gevonden tussen een mediaal gedeelte 
en een lateraal gedeelte zoals wel aangegeven is door andere onderzoekers 
(Goerttler, 1951, Wustrow, 1963) (fig. 14).

Tussen de fascikels aan de mediale zijde zijn vertakkingen van bindweef
sel van het ligamentum vocale waarneembaar. De begrenzing van de musculatuur 
ten opzichte van het ligamentum vocale heeft daardoor een guirlande-achtige 
vorm (fig. 13). In het bindweefsel van het ligamentum vocale bevinden zich 
op verschillende plaatsen eilandjes van spiervezels van sterk wisselende diameter.

Met behulp van de EGU-kleuringen blijkt dat zowel het ligamentum vocale 
als de zich tussen de spierbundels vertakkende bindweefsel structuren rijk 
zijn aan elastine. In de gehele stembandmusculatuur bevindt zich in vergelij
king tot de musculatuur van extremiteiten veel perimysiaal (dat wil zeggen 
rondom spierbundels) en endomysiaal (dat wil zeggen tussen de spiervezels) 
bindweefsel. Hoewel diverse auteurs (o.a. Wyke, 1974) rapporteerden in de 
menselijke stemband spierspoelen te hebben waargenomen, werden deze
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Tabel 6: Lijst van patiënten van wie de stembandmus aula tuur is onderzocht. 
Volwassenen tot 50 Jaar.

Leeftijd Geslacht Doodsoorzaak Localisatie tumor Tijd tussen overlij
den c.q. laryngecto- 
mie en fixatie van 
het preparaat

23 jaar M na open 
hartchirur-

- 12 uur

gie

36 jaar M na splenec- 
tomi e

- 12 uur

40 jaar V myocard
infarct

- 8 uur

41 jaar V myocard 
infarct

- 20 uur

41 jaar M acute leu- - 14 uur
caemie

46 jaar M - epiglottis 10 minuten

Tabel 7: Gemiddelde diameter en bijbehorende standaarddeviatie (in vm) van 
de kleinste en grootste spiervezels in de onderzochte preparaten. 
Telling van 100 vezels.

Leeftijd Geslacht Kleinste vezels Grootste vezels

mediaal lateraal mediaal 1ateraal

23 M 14.2 + 4.9 14.1 + 3.8 60.0 + 5.1 91.2 + 8.6

36 M 16.4 + 3.8 27.9 + 4.8 75.3 +9.4 65.8 +10.3

40 V 14.3 + 3.1 14.0 + 2.7 56.7 + 5.3 50.9 + 4.2

41 V 8.1 + 1.9 10.2 + 2.8 40.3+4.1 46.7 + 3.9

41 M 15.3 + 4.2 23.4 + 5.2 64.3 + 8.2 72.3 + 9.3

46 M 12.0+6.1 8.9 + 2.7 60.2 + 7.0 60.4 + 7.2
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Fig. IS. Guirlccnde-achtige begrenzing en fasaikelsgewijze opbovw van de stemband-
musaulatuur in het mediale deel van de stemband van een volwassene. Man 2S gaar

Fig. 14. Overzicht van de spiervezels in de M. vocalis van een volwassene. Niet 
alle vezels zijn dwars getroffen. Er is variatie in de grootte van de vezels. 
Man 23 gaar H.E. 320 X.



in de preparaten van dit onderzoek niet aangetroffen. De stembandmuscuiatuur 
is in de onderzochte gevallen weliswaar niet volledig in serie gesneden, maar 
het ontbreken van deze structuren in de vele preparaten maakt hun aanwezig
heid in de stemband onwaarschijnlijk.

De vorm van de afzonderlijke spiervezels is hoekig of ovaal (fig. 14).
De diameter van de afzonderlijke spiervezels varieert van 6-100 ym. Spierve
zels met de grootste diameter worden meestal aangetroffen in het laterale 
gedeelte. De grootste diameter blijkt in preparaten, afkomstig van vrouwen, 
beduidend kleiner dan in die, afkomstig van mannen (zie tabel 7). De kleinste 
vezels worden aangetroffen in de mediale rand van de stembandmuscuiatuur. Op 
een aantal plaatsen komen deze kleine vezels in groepjes voor (zie onder). 
Tevens worden daar myotendineuze overgangen en/of gespleten vezels waargenomen 
(fig. 15a/b). Vezelsplijting komt elders in de M. vocalis niet voor.

Tekenen van pathologische veranderingen, zoals vacuolisatie en necrose 
zijn niet waargenomen. De spiervezel kernen zijn doorgaans subsarcolemmaal 
gelocaliseerd, althans bij de jonge volwassenen. In het spierweefsel van 
patiënten in de leeftijd van 40 - 50 jaar zijn inwendige kernen aanwezig in 
een percentage variërend van 2-10% (fig. 16).

6.1 .Z.H'istochemische aspecten

Met behulp van de myosine ATPase techniek blijkt een mozaTekvormig patroon 
van type I- en type II-vezels aanwezig in de stembandmuscuiatuur (fig. 17).
Uit de telling van 1000 vezels in alle preparaten blijken type I- en type II- 
vezels in wisselende aantallen aanwezig te zijn (tabel 8). Indien één vezel- 
type overheerst, dan is dit zowel in het mediale als het laterale gedeelte 
het geval. Uit de histogrammen (fig. 18 t/m 23) kan worden afgeleid dat in 
vrijwel alle gevallen het aantal type I-vezels met een kleine diameter in het 
mediale gedeelte groter is dan in het laterale. Van de type II-vezels blijkt 
de diameter over het algemeen wat groter dan die van de type I-vezels. Bestu
dering van de preparaten toont dat vooral de kleine type I-vezels vlak onder 
het ligamenteuze gedeelte gelegen zijn (fig. 24). Het zijn deze kleine vezels 
die de gemiddeld kleinere diameter van de type I-vezels in het mediale gedeel
te bepalen.

Wordt de myosine ATPase reactie uitgevoerd na preTncubatie van de coupe 
in een medium met een pH van 3.9 dan blijkt geen van de vezels enige activi
teit te bezitten. Na preTncubatie bij een pH 4.3 is altijd een fraai onder
scheid aantoonbaar tussen vezels met hoge en lage activiteit. Vezels met tussen-
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activiteit worden nauwelijks waargenomen. Preïncubatie van coupes bij pH 4.6 
doet de kleur van vezels die, na preïncubatie met pH 4.3 licht waren, in va
riabele mate toenemen terwijl de donkere vezels donker blijven. Na preïncubatie 
bij pH 9.4 is soms slechts weinig onderscheid tussen type I en II aantoonbaar 
(fig. 25). Mede gezien het gestelde in hoofdstuk V en hoofdstuk VII zal het 
duidelijk zijn dat de resultaten van het onderzoek van de myosine ATPase acti
viteit in obductiemateriaal alleen consistent en geheel betrouwbaar zijn in
dien preïncubatie bij pH 4.3 is toegepast.

De activiteit van NADHTR is in 10-35% van de vezels hoog, in 45-85% inter
mediair en in 10-20% laag. De ct-GPD activiteit is in 16-60% van de vezels 
hoog en in 35-80% laag (fig. 26). De fosforylase activiteit is in alle onder
zochte preparaten laag. Dit moet niet worden beschouwd als een postmortaal 
artefact aangezien de activiteit ook in de stembandmusculatuur van de gelaryng- 
ectomeerde gering is. Glycogeen -althans PAS positief materiaal- is slechts 
zeer beperkt in de vezels aanwezig. In circa 50% van de vezels is geen licht- 
microscopisch vet waarneembaar en andere vezels bevatten verspreid fijne vet- 
druppeltjes.

Vergelijking van de activiteit van de enzymen myosine ATPase, NADHTR en 
a-GPD in 100 in seriecoupes onderzochte vezels wijst uit dat IIA-"achtige" 
en IIB-"achtige" vezels in de verschillende preparaten in variabele mate 
aanwezig zijn. Tevens is er een gering aantal vezels met een IIC~!lachtig" patroon 
van aerobe en anaerobe enzymactiviteit (tabel 9).

Lipofuscine wordt in het preparaat afkomstig van de man van 23 jaar niet 
waargenomen, in dat van de man van 36 jaar is het aanwezig in circa 3% van 
de vezels. In de overige gevallen (40-50 jaar) wordt lipofuscine aangetrof
fen in meer dan 3% van de vezels tot maximaal 10%. De zure fosfatase-reactie 
is op de plaatsen waar zich lipofuscine bevindt duidelijk positief. Hoewel 
het aantal onderzochte gevallen te gering is zou een zekere leeftijdsafhanke- 
lijkheid kunnen worden verondersteld. Dit pigment wordt in de extremiteits- 
musculatuur van controlepersonen van overeenkomstige leeftijd doorgaans niet 
waargenomen. Aangezien lipofuscine in de preparaten in de leeftijdsgroep van 
40 - 50 jaar in alle gevallen is aangetoond, moet de aanwezigheid van dit pig
ment op deze leeftijd in stembandmusculatuur als een normale bevinding wor
den beschouwd.
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Fig. 15a. Myotendineuze overgang en mogeligk vezelspligting aan de mediale rand 
van de stembandmusaulatuur van een volwassene. Man 23 gaar H.E. 320 X.

Fig. 15b. De tweede vezel van boven toont een beeld dat het beste past big vezel- 
spligting. Longitudinale coupe. Man 23 gaar H.E. 320 X.
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F-tg. 16. Inwendige kennen in de spiervezels van de sterribandmusculatuur van een 
volwassene. Man 23 gaar H.E. 200 X.

Fig. 17. Mozatekvormig verdelingspatroon 
van type I- en type Il-spiervezels in de 
sterrtoandrmusaulatuur van een volwassene. 
Type II-vezels zign hier wat groter van 
diameter dan type I-vezels (zie ook fig. 
22). Man 41 gaar. Myosine ATPase pH 4.3

j O
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t
•2#o t

.«v » *

■X?

teil
A%

Fig. 24. Type I-vezels met kleine 
diameter aan de mediale rand van de 
stembandmusoulatuur van de volwasse
ne. Man 23 g'aar. Myosine ATPase pH 4.3 
80 X.

80 X.
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Fig. 18. Histogram 
van 1000 spiervezels 
van het mediale en 
laterale gedeelte 
ingedeeld naar type 
en grootte. Man 23 
gaar.

Fig. 19. Histogram 
van 1000 spiervezels 
van het mediale en 
laterale gedeelte in
gedeeld naar type en 
grootte. Man 36 gaar.

diameter in jjm
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lateraal 

type I
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Fig. 20. Histogram van 1000 
spiervezels van het mediate 
en laterale gedeelte inge
deeld naar type en grootte. 
Vrouw 40 gaar.

typel lateraal

Fig. 21. Histogram van 1000 
spiervezels van het mediale 
en laterale gedeelte inge
deeld naar type en grootte. 
Vrouw 41 gaar.
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Fig. 22. histogram van 1000 
spiervezels van het me
diale en laterale gedeelte 
ingedeeld naar. type en 
grootte. Man 41 jaar.
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Fig. 23. Histogram van 
1000 spiervezels van het 

lateraal mediale en laterale ge
deelte ingedeeld naar type 
en grootte. Man 46 gaar.
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A.

B.

C.

Fig. 25. Vergelijking van de myosine ATPase activiteit na pretncvbatie van de 
coupe (autopsie) in een medium met een pH respectievelijk van 4.3 (A), 4.6 (B) en 
9.4 (C). Man 36 jaar 170 X.
A. : In dit veld zijn meer type II- dan type I-vezels aanwezig.
B. : In dit geval neemt na preincubatie bij een pH van 4.6 de activiteit in een

aantal vezels toe maar niet in alle.
C. : Bijna alle vezels tonen een hoge activiteit.
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Fig. 26. Vergelijking van de myosine ATPase pH 4.3 (A), de NADHTR- (B) en de 
a-GPD- (C) activiteit in overeenkomstige velden in de sterribandmusculatuur van 
een volwassene. Man 36 jaar 256 X.
A. : In dit veld overheerst in geringe mate het aantal type II-vezels.
B. : In de type I-vezels (zie hoven) is de NADHTH-activiteit hoog.
C. : De a-GPD activiteit is overwegend reciprook met die van die myosine ATPase

reactie.
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Tabel 8: Vezeltypeverdsling in 1.000 spiervezels in het mediale en laterale 
deel van de stembanden van volwassenen tot 50 gaar, bepaald met 
myosine ATPase techniek.

mediaal deel lateraal deel

Vezel type 1 II I II

Leeftijd M/V

23 M 386 614 428 572

36 M 668 332 559 441

40 V 612 388 549 451

41 V 614 386 519 481

41 M 666 334 552 448

46 M 404 596 363 637

Tabel 9: Type I- en type II-"achtige" vezels in 100 spiervezels van de stem
banden van volwassenen tot 50 gaar bepaald in seriecoupes met 
NADHTR en a-GPD reactie.

Vezel type I I IA
"achtig"

IIB
"achtig"

IIC
"achtig"

Leeftijd in 
jaren

M/V

23 M 26 24 48 2

36 M 38 24 37 1

40 V 37 19 41 3

41 V 10 58 17 15

41 M 55 16 26 3

46 M 51 34 12 3
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6.2.Discussie

In vergelijking met de stembandmusculatuur van de zuigeling (zie hoofd
stuk V) bevat de M. vocalis van de volwassene verhoudingsgewijs meer endomysiaal 
en minder perimysiaal bindweefsel. In de M. vocalis van de volwassene komt meer 
endomysiaal bindweefsel voor dan in de extremiteitsmusculatuur. Zoals in hoofd
stuk V beschreven is dit bij de zuigeling niet het geval.

In het algemeen wordt bindweefseltoename in spierweefsel gezien bij ver
lies van spiervezels. Het is de vraag in hoeverre in de M. vocalis de bind
weefsel toename als een gevolg van verlies van spiervezels moet worden ge
duid. In tegenstelling tot de extremiteitsmusculatuur die hoofdzakelijk uit 
fascikels is opgebouwd is in de stembandmusculatuur in deze leeftijdsgroep 
uitsluitend aan de mediale rand nog een zekere fascikeisgewijze organisatie 
herkenbaar. Door de bijzondere relatie van het bindweefsel uit het ligamentum 
vocale met het spierweefsel heeft de mediale rand van de musculatuur een ka
rakteristiek guirlande-achtig aspect.

De doorsnede van de spiervezels van de stembandmusculatuur toont een gro
tere variatie dan bekend uit de onderzoeksresultaten van extremiteitsspieren 
(35-80 ym bij mannen; 25-65 ym bij vrouwen, Dubowitz en Brooke, 1973). Vezels 
met een zeer kleine ( <(10 ytn) en een zeer grote ()>80 ym) doorsnede zijn in 
de M. vocalis geen uitzondering.

Geslachtsverschillen zijn er nauwelijks. De gemiddelde vezel doorsnede is 
bij mannen iets groter dan bij vrouwen, overeenkomend met die bij extremiteits
spieren (Brooke en Engel, 1969).

Evenals in extremiteitsspieren is de verhouding tussen het aantal type 
I- en type II-vezels individueel wisselend. Het lichte overwicht van type 
I-vezels in de meeste gevallen is in vergelijking met extremiteitsspieren geen 
ongewoon verschijnsel. Opmerkelijk is slechts dat het merendeel van de vezels 
een aëroob metabolisme heeft, dat wil zeggen tot type I of IIA behoort.

In afwijking van de bevindingen van andere onderzoekers (o.a. Hefter,
1967) is het gehalte aan glycogeen in de spiervezels laag. Aangezien in de 
spiervezels van de stembanden van de zuigelingen wel glycogeen is aangetoond 
is van een artefact geen sprake. Het lijkt waarschijnlijker dat de stemband
musculatuur weinig glycogeen gebruikt voor haar energievoorziening. Zeer op
merkelijk is het in deze leeftijdsgroep hoge percentage vezels met lipofuscine. 
In de extremiteitsmusculatuur komt dit pigment onder normale omstandigheden 
uitsluitend voor op oudere leeftijd in een gering percentage van de spiervezels. 
Het op deze leeftijd voorkomen van lipofuscine in deze mate moet beschouwd
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worden als een verschijnsel van vroegtijdige veroudering.
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HOOFDSTUK VII

DE STEMBANDMUSCULATUUR VAN DE OUDERE MENS

It is almost a wonder to see an old man 
silent_, for talking is the disease of 
age.

Ben Jonson (1573-163?)

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten weergegeven van de stem- 
bandmusculatuur van twaalf volwassenen ouder dan 50 jaar. Deze zijn naar leef
tijd in twee groepen verdeeld, namelijk de groep van 50 - 60 jaar en een van 
70 - 90 jaar. In de leeftijdsgroep van 50 - 60 jaar werd in vier gevallen het 
materiaal verkregen tijdens laryngectomieën, in twee gevallen tijdens obductie 
(tabel 10). In de leeftijdsgroep van 70 - 90 jaar werd in alle 6 gevallen het 
materiaal verkregen tijdens obductie (tabel 11). Op het materiaal zijn de 
histologische en histochemische methoden toegepast zoals beschreven in hoofd
stuk III. De kwantitatieve gegevens zijn verkregen door toepassing van de even 
eens in hoofdstuk III vermelde methoden. De gevonden waarden zijn vergeleken 
met die van extremiteitsspieren bekend uit de literatuur (Jennekens, Tomlinson 
Walton, 1971 b), Dubowitz en Brooke ( 1973).

7.1. Resultaten

7.1.1, De leeftijdsgroep van 50 - 60 jaar

Histologische aspecten

Het histologisch onderzoek van de stembandmusculatuur in deze leeftijds
groep toont in sommige velden een toename van het bindweefsel tussen de spier
vezels (endomysiaal) ten opzichte van de bevindingen bij jongere leeftijds
groepen (fig. 27). Uit de EGU-kleuringen wordt duidelijk dat er sprake is van 
een toename van het aantal elastine vezels. Fascikels worden niet meer waar
genomen. Aan de mediale zijde van de musculatuur is de guirlande-achtige be
grenzing verdwenen. De kleine spiervezels zijn daar ter plaatse minder talrijk 
geworden. Het ligament ligt als een dikke bindweefselplaat op de spiermassa 
waarbij elastine vezels en in mindere mate collagene vezels zich vertakken

79



Tabel 10: Lijst van patiënten van wie de stembandmusoulatuur is onderzoekt. 
50 - 60 jaar.

Leeftijd Ges!acht Doodsoorzaak Localisatie 
tumor

Tijd tussen overlijden 
c.q. laryngectomie en 
fixatie van het prepa
raat

50 M - epiglottis 10 minuten

51 M myocard 
infarct

- 9 uur

53 V myocard
infarct

- 26 uur

57 M - epiglottis 10 minuten

57 M - rechter stem
band

10 minuten

57 M - rechter stem
band

10 minuten

Tabel 11: Lijst van patiënten van wie de stembandmusoulatuur is onderzoekt. 
70 - 88 jaar.

Leeftijd Geslacht Doodsoorzaak Tijd tussen overlijden en 
fixatie van het preparaat

71 M hersenbloeding 20 uur

74 V peritonitis 10 uur

75 V decompensatio 
cordis

8 uur

77 M hersenbloeding 4 uur

78 M asthma cardiale 12 uur

88 M longembolie 4 uur
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Fig. 27. Elastine vezels in de stembandmusculatuur van de oudem mens.
Ve elastine vezels verlopen als fijne donkere draadjes tussen de lieht gekleurde 
spiervezels. Man 57 jaar E.G.U. 80 X.

Fig. 34. Basofiel, sübsareolemmaal geloealiseerd materiaal in de spiervezels van 
de stembandmuseulatuur van de oudere mens. Man 57 jaar H.E. 320 X.
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10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 70

Fig. 28. Histogram van 1000 
spiervezels van het mediale 
en het laterale gedeelte in
gedeeld naar type en grootte 
Man 50 gaar.
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Fig. 29. Histogram van 1000 
spiervezels van het mediale 
en het laterale gedeelte in
gedeeld naar type en grootte 
Man 51 gaar.
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Fig. SO. Histogram van 
1000 spiervezels van 
het mediale en het 
laterale gedeelte inge
deeld naar type en 
grootte. Vrovw 5Z gaar.

Fig. Zl. Histogram van 
1000 spiervezels van het 
mediale en het laterale 
gedeelte ingedeeld 
naar type en grootte.
Man 57 gaar.
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F-ig. 32. Histogram van 
1000 spiervezels van het 
mediale en het laterale 
gedeelte ingedeeld naar 
type en grootte. Man 57 
jaar.

Fig. 33. Histogram van 
1000 spiervezels van het 
mediale en het laterale 
gedeelte ingecleeld naar 
type en grootte. Man 57 
jaar.
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Fig. 35. Overzicht van de myosine ATPase activiteit in de spiervezels van de stem- 
bandmusculatuur van de oudere mens. De vezels variëren sterk in diameter als ge
volg van de aanwezigheid van atrofische vezels, histochemisch behorend big type I 
en type II. Het mozaiekvormig patroon is behouden. Slechts sporadisch worden aan
wijzingen voor typegrouping waargenomen (pijl). Man 57 jaar. Myosine ATPase pH 
4.3 80 X.

Tabel 12: Vezeltypeverdeling in 1.000 spiervezels in het mediale en laterale 
deel van de stembanden van volwassenen van 50 - 60 jaar bepaald met 
myosine ATPase techniek.

mediaal deel lateraal deel

Vezel type I II I II

Leeftijd M/V

50 M 375 625 376 624

51 M 474 526 378 622

53 V 446 554 343 657

57 M 489 511 437 563

57 M 613 387 537 463

57 M 508 492 426 574

85



Tabel 13: Type I- en type II-"aehtige" vezels in 100 spiervezels van de stem
banden van volwassenen van 50 - 60 gaar bepaald in serieaoupes 
met NADHTR en a-GPD reactie.

Vezel type
—

I I IA
"achtia"

IIB
"achtia"

IIC
"achtia"

Leeftijd M/V

50 M 35 20 43 2

51 M 20 47 29 4

53 V 38 15 40 7

' 57 M 36 37 24 3

57 M 41 13 45 1

57 M 42 31 24 3

Tabel 14: Vezeltypeverdeling in 1.000 spiervezels in het mediale en laterale 
deel van de stembanden van volwassenen van 70 t/m 88 gaar, bepaald 
met myosine ATPase techniek.

mediaal deel lateraal deel

Vezel type I II I II

Leeftijd M/V

71 M 524 576 563 437

74 V 513 487 544 456

75 V 568 432 688 312

77 M 601 399 565 435

78 M 658 342 648 352

88 M 612 388 399 601
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Fig. 36. Vergelijking van de myosine ATPase-, pH 4.3 (A), de NADHTR- (B) en de 
a-GPD- (C) activiteit in overeenkomstige velden in de sterrtoandmusculatuur van de 
oudere mens (laryngectomie). Man 51 jaar 128 X. Type I-vezels tonen een 
hoge activiteit in de myosine ATPase reactie en in de NADHTR-reactie maar een lage 
activiteit in de a-GPD-reactie. Type Il-vezels tonen een nagenoeg reciprook 
reactiepatroon.
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Fig. 37. Subsaraolermaal geloaaliseerde ophopingen van aevobe enzymaetiviteit 
in de sterribandmusculatuue van de oudere mens. Vergelijk H.E.-kleuring 
fig. 34 Man 57 gaar. NADHTR 320 X.

Fig. 38. "Targêtoid"-aspeet in spiervezels in de stembandmusaulatuur van de oudere 
mens. Man 57 gaar. NADHTR 128 X.

88



tussen afzonderlijke spiervezels. De vorm van de spiervezels is niet meer 
uitsluitend hoekig, zoals bekend uit de jongere leeftijdsgroep. Het meren
deel van de vezels is tevens enigszins geëlongeerd. De vorm van de spiervezels 
is daardoor nogal gevarieerd, waardoor het beeld onregelmatig wordt. De door
snede van de vezels toont naar schatting een grotere variatie dan in de groep 
jonge volwassenen (hoofdstuk VI). De doorsnede van de kleinste en grootste 
vezels komt weliswaar overeen met die van de spiervezels in de M. vocalis van 
de volwassenen tot 50 jaar, maar het aantal kleine en het aantal grote vezels 
is toegenomen, zoals kan worden afgelezen uit de histogrammen (fig. 28 t/m 33, 
vergelijk met de histogrammen in hoofdstuk VI).

Kleine vezels komen nu verspreid over de gehele stembandmusculatuur voor. 
Aangezien vijf van de zes onderzochte preparaten afkomstig zijn van mannen, 
kan geen uitspraak worden gedaan over een eventueel geslachtsverschil.

Structuurveranderingen komen in een beperkt aantal vezels voor. Ongeveer 
5°/oo van de spiervezels is necrotisch. In de Gomori-kleuring worden in alle 
onderzochte gevallen plaatselijk tot in circa 20% van de spiervezels subsar- 
colemmaal gelegen ophopingen van rood kleurend materiaal waargenomen. In de 
haematoxyline-eosine-kleuring is dit materiaal basofiel (fig. 34) doch minder 
duidelijk te onderscheiden. Vezelsplijting wordt hier nauwelijks gezien.
Het aantal vezels met inwendige spiervezel kernen bedraagt ongeveer 10%. De 
overige kernen zijn subsarcolemmaal gelegen. Spierspoelen worden niet waar
genomen .

7.1.2.HistoohenrLsohe aspecten

Met behulp van de myosine ATPase techniek kan (na preïncubatie van de 
coupes in een medium met pH 4.3) doorgaans een mozaïekpatroon van type I- en 
type II-vezels worden waargenomen. Soms worden echter plaatselijke kleine 
groepen van type I- of type II-vezels gezien als teken van reïnnervatie (fig. 
35). Een duidelijke voorkeurslocalisatie van één vezeltype in het mediale 
of laterale gedeelte van de stembandmusculatuur is niet aanwezig. Uit het 
kwantitatieve onderzoek blijkt dat het aantal vezels van beide typen sterk 
wisselend vertegenwoordigd is zowel in het mediale als het laterale deel van 
de stembandmusculatuur (tabel 12). Na preïncubatie van de coupes in een me
dium met een pH 4.3 zijn met behulp van de myosine ATPase techniek geen type 
IIC-vezels te zien. Vergelijking van de myosine ATPase activiteit in serie- 
coupes gepreïncubeerd bij pH 4.3 respectievelijk 4.6 brengt een discrepan-
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tie aan het licht tussen materiaal verkregen tijdens laryngectomieën en ob- 
ductiemateriaal. Het percentage type IIB-vezels -gekenmerkt door een 
hoge activiteit in coupes die gepreïncubeerd zijn bij een pH 4.6 en een lage 
activiteit na preïncubatie bij een pH 4.3- lijkt in materiaal verkregen bij 
obducties beperkt te zijn tot 5%. In laryngectomiegevallen kan het percentage 
type IIB-vezels op deze wijze op circa 20% worden gesteld. Gebaseerd op de 
vergelijking van het aerobe en anaerobe metabolisme komt de verdeling type 
IIA- en type IIB-"achtige"-vezels (geïdentificeerd in seriecoupes op basis 
van de NADHTR- en de a-GPD-activiteit) overeen met die in de jongere leeftijds
groep (tabel 13, fig. 36). Bovendien kunnen in beperkte mate type II-vezels worden 
aangetoond waarin de oxidatieve enzymactiviteit een grotere mate van activi
teit toont dan die van de anaerobe enzymactiviteit. Deze vezels moeten als 
type IIC-"achtig" worden aangeduid. Zij zijn niet als zodanig aantoonbaar in de 
coupes gekleurd met de myosine-ATPase techniek. De discrepantie in de resul
taten van de subtypenverdeling met behulp van de myosine ATPase reacties en 
die verkregen met behulp van de aerobe en anaerobe stofwisselingsenzymen is 
waarschijnlijk een gevolg van postmortale veranderingen. De aantallen type 
IIB-vezels (op basis van de -myosine ATPase techniek) en type IIB-"achtigen"
(op basis van NADHTR- en a-GPD activiteit) zijn in laryngectomiegeval1 en beter 
met elkaar in overeenstemming.

Ter controle zijn zes preparaten uit de leeftijdsserie van 60 - 70 - 
jarigen (die overigens in dit onderzoek niet zijn opgenomen) waarin zich 
vrijwel uitsluitend materiaal bevond afkomstig van laryngectomieën, meebeoor
deeld. Hierin was eveneens een percentage van circa 20% type IIB-vezels aan
toonbaar in seriecoupes gekleurd met de myosine ATPase techniek na preïncu
batie bij een pH van 4.3 en 4.6.

Opvallend is het verdelingspatroon van aerobe enzymactiviteit in een 
aantal spiervezels. Terwijl de vezels onderling gekenmerkt worden door een 
mozaïekpatroon van hoge en intermediaire activiteit,bevatten, in sommige 
velden, circa 20% van de vezels een ophoping van subsarcolemmaal gelegen ac
tiviteit van deze enzymen (fig. 37). Een overeenkomstig percentage van de 
vezels toont in sommige gebieden circulair begrensde zbnes van verminderde 
activiteit van de aerobe enzymen, zoals bekend van "cores" of "targetoïds"
(fig. 38). In de a-GPD reactie is dit verschijnsel niet waarneembaar. Dit 
zou erop kunnen duiden dat deze "cores" of "targetoïds" uitsluitend in type 
I-vezels gelocaliseerd zijn. Deze veronderstelling wordt bevestigd door aan
sluitende seriecoupes van deze preparaten met myosine ATPase reacties.

De a-GPD reactie laat een mozaïekpatroon zien. De GPA-activiteit is in
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alle onderzochte gevallen laag. Het glycogeengehalte is zowel in de obductie- 
als in de laryngectomiegevallen eveneens laag. In de preparaten gekleurd met 
de SBB-techniek worden fijne druppeltjes gezien verspreid over de spier
vezels. Bovendien worden subsarcolemmaal gelegen ophopingen van positief kleu
rend materiaal aangetroffen. Wordt het preparaat gekleurd met de ORO-methode 
dan blijken vrijwel uitsluitend de verspreid in het inwendige gelegen vetdrup- 
peltjes zichtbaar. Aangezien met de SBB-kleuring zowel triglyceriden als 
(membraangebonden) fosfolipiden gekleurd worden, en met de ORO-kleuring uit
sluitend triglyceriden, moet aangenomen worden dat zich in de subsarcolemmale 
gebieden van de betreffende spiervezels membraneuze structuren ophopen. In 
seriecoupes blijkt dat in deze gebieden tevens de SDH-activiteit verhoogd is. 
In de Gomori-kleuring is op diezelfde plaats rood-kleurend materiaal aanwezig. 
Een ander deel van het SBB positief kleurende materiaal is lipofuscine. Het 
blijkt zure fosfatase activiteit te bezitten en kleurt met de Schmorl-reactie 
positief. Dit pigment komt voor in maximaal 40% van de vezels (fig. 39).

F-ig. 39. Lipofuscine in overwegend svibsaraolermale positie in spiervezels in de 
sterrbandmusculatuur van de oudere mens. Man 57 gaar. Schmorl. 400 X.
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7.1.2.De leeftijdsgroep van 70 - 90 jaar

Histolog-Lsahe aspecten

Er bestaat de indruk dat de massa van de stembanden is afgenomen. De 
coupes van de stembandmuscuiatuur van deze leeftijdsgroep laten overigens een 
overeenkomstig beeld zien als de bovenstaande groep. Het totaal aantal spier
vezels lijkt te zijn afgenomen. De hoeveelheid bindweefsel, met name endomy- 
siaal, is aanmerkelijk toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat de spiervezels 
ongeordend tussen het bindweefsel lijken te liggen. Het percentage necrotische 
vezels is toegenomen tot maximaal 2%.

7.1.4,Histoohemisahe aspecten

Uit het kwantitatieve onderzoek met behulp van de myosine ATPase techniek 
(na preïncubatie van de coupe in een medium met een pH van 4.3) kan worden afge
leid dat in de stembandmusculatuur van deze leeftijdsgroep in bijna alle geval
len meer type I-vezels voorkomen, zowel mediaal als lateraal (tabel 14). De 
histogrammen (fig. 40 t/m 45) maken dit eveneens duidelijk, maar tonen boven
dien aan dat over het algemeen de diameter van de type II-vezels kleiner 
is dan in de preparaten afkomstig van de volwassenen tot 50 jaar en 
van de leeftijdsgroep tussen 50 en 60 jaar. Na preïncubatie van de coupe in 
een medium met een pH van 4.3 zijn met behulp van de myosine ATPase techniek 
geen type IIC-vezels aantoonbaar. Gezien de geconstateerde verschillen tussen 
de laryngectomiegevallen en het obductiemateriaal kan hier geen uitspraak 
gedaan worden over de subtypeverdeling op basis van de myosine ATPase techniek. 
Het verdelingspatroon van de type IIA- en IIB-"achtige"-vezels gebaseerd op 
seriecoupes onderzocht met aerobe en anaerobe enzymreactiemethoden is wisse
lend, maar het percentage type IIA-"achtige"-vezels lijkt af te nemen (tabel 
15/16).

Bij de SDH-methode is subsarcolemmale ophoping van aerobe enzymactiviteit 
aantoonbaar; vezels met "core-like structures" worden in deze leeftijdsgroep 
slechts sporadisch aangetroffen. De overige reactiemethoden tonen resultaten 
overeenkomend met de bevindingen in de leeftijdsgroep van 50 - 60 jaar.
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Tabel 15: Type I- en type II-"aohtige" vezels ln 100 spiervezels van de stem
banden van volwassenen van 70 t/m 88 jaar bepaald in serieeoupes 
met NADHTR en a-GPD veaetie.

Vezel type I I IA
"achtig"

IIB
"achtig"

IIC
"achtig"

Leeftijd M/V

71 M 27 33 28 12

74 V 61 6 29 4

75 V 51 14 16 19

. 77 M 45 4 49 2

78 M 68 15 14 3

88 M 29 30 38 3

Tabel 16: Type I- en type II-"aehtige" vezels in de onderzoehte leeftijdsgroe
pen. Totale aantallen van telkens 6 gevallen.

--------------- ....

Vezel type I I IA
"achtig"

IIB
"achti q"

IIC
"achtig"

Leeftijdsgroep in 
ja ren

23-50 217 175 181 27

50-60 212 163 205 20

70-88 281 102 174
---------------—«

43
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7. 2.Discussie

7.2.1.Foniatri8ohe aspeoten van de oudere stem

".........and his big manly voice,
turning again toward childish treble, pipes 
and whistles in his sound".

Uit: 4s you like it. Act. II, Sc. 7 
William Shakespeare C1S84-1616)

Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de menselijke stem op oudere leef
tijd zwak en bevend wordt, is dit lang niet altijd het geval. Menig geoefend 
zanger heeft bewezen tot op hoge leeftijd over een rijk stemgeluid te beschik
ken, terwijl bij anderen reeds op middelbare leeftijd een tremor hoorbaar is. 
Ongetwijfeld is oefening een belangrijke voorwaarde om ook op oudere leeftijd 
een goede stemkwaliteit te behouden.

Volgens Luchsinger (1962) zijn de kwaliteiten van de ouder wordende stem 
gekenmerkt door een verminderde stemomvang, een afgenomen maximale luidheid en 
verkorte maximale toonduur. Tevens zou de gemiddelde toonhoogte toenemen en 
de stem een ijler karakter krijgen.

Bovenstaande verschijnselen worden door vele auteurs (o.a. Luchsinger, 
1962) verklaard uit een toenemende verkalking van het larynxskelet en een 
verstijving van de arytenoTdgewrichten op oudere leeftijd. Tevens zou (even
eens volgens Luchsinger) atrofie van de musculatuur een rol kunnen spelen. Hij 
kwam tot deze conclusie op basis van laryngoscopisch onderzoek. De stembanden 
zouden "zichtbaar" minder elastisch zijn en een gebogen vorm hebben.

McGlone en Hollien (1963) vergeleken de gemiddelde spreekstemhoogte van 
jonge en oudere vrouwen. Hierin vonden zij geen significante verschillen. 
Appaix, Hénin, Kaplan, Lansray en Fondarai (1965) lieten kinderen en ouderen 
dezelfde geïsoleerde vocalen uitspreken op een gemiddelde spreekstemhoogte.
Zij troffen bij deze groepen duidelijke verschillen in klankkleur aan.
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7.2.2.Verouderingsverschijnselen van het larynxskelet

Na het twintigste levensjaar treden op diverse plaatsen in het larynx- 
skelet verkalkingen op (Püschel, 1954). De verkalking in het larynxskelet 
van de vrouw blijkt minder uitgebreid dan die van de man op gelijke leeftijd 
(Heinemann, 1969). Zenker (1964) toonde echter aan dat het thyreoïdkraakbeen 
op de leeftijd van 70 jaar nog even elastisch kan zijn als dat van jonge vol
wassenen. Pantoja (1968) vond in 100 onderzochte 1arynxpreparaten een sterk 
wisselende mate van verkalking die niet duidelijk samenhing met de leeftijd.
Hij veronderstelde dat het larynxskelet van geoefende zangers en sprekers 
weinig zou verkalken en op deze wijze een goed stemgeluid tot op hoge leef
tijd mogelijk zou maken.

7.2. Z, Verouderingsverschijnselen aan de stemplooi

a. Het ligamentum vocale.
Tot nu toe is slechts weinig onderzoek gedaan naar de verminderde elasticiteit 
van de stemband op oudere leeftijd. Damsté en Wieneke (1973) bepaalden met 
behulp van rekproeven de elasticiteit van stembanden van vrouwen nadat deze met 
anabole steroi'den waren behandeld. Hierin bleek geen verschil te bestaan ten 
opzichte van een controlegroep. De elasticiteit bleek af te nemen met het vor
deren van de leeftijd.

b. De stembandmusculatuur.
Het aantal onderzoekingen betreffende leeftijdsveranderingen in de stemband
musculatuur is beperkt. Imhofer (1912) toonde een toename aan van lipofuscine 
met name gelocaliseerd rond de kernen. Kof!er (1932) beschreef "enige mate 
van atrofie" echter zonder details te verschaffen. Segre (1936) toonde een 
atrofie van de adductor-en abductorspieren aan met een opvallende toename

van het aantal kernen van het sarcolemma. Ook vond hij een hypertrofie van 
de musculus cricothyreoïdeus, die hij als een compensatiemechanisme van de 
atrofie van de andere spiergroepen beschouwde. Bach, Lederer en Di nolt 
(1941) vonden in de larynxen van vijf mannen (63 - 77 jaar) een geringe 
mate van vettige degeneratie en een geringe toename van het bindweefsel en 
het aantal spiervezel kernen. Ook troffen zij belangrijke arteriosclerotische 
veranderingen aan in de bloedvaten. Zij beschouwden myofibril!ai re veran
deringen met name in de abductiespieren van de larynx als een verklaring 
voor het ontstaan van de stemveranderingen op oudere leeftijd.
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7.2.4.Verouderingsvevschicnselen van de skeletmusculatuuv

Ouderdomsveranderingen binnen de skeietmusculatuur kunnen een gevolg zijn 
van een verminderd gebruik van de spieren, van veranderde stofwisselingspro
cessen binnen de spiervezels als ook van een innervatiestoornis ten gevolge 
van het verlies aan neuronen. Tot circa 50-jarige leeftijd zou het volume en 
de kracht van de skeletspieren hetzelfde zijn als bij jonge volwassenen (Lars- 
son en Karlsson, 1978). Daarna neemt het spiervol urne af en de spierkracht wordt 
minder (Campbell, Mc. Comas, Petito, 1973). De contractiesnelheid neemt af 
(Larsson, Grimby, Karlsson, 1979).

De volgende veranderingen kunnen hiervan als oorzaak worden aangegeven:
a. Verschuiving in de vezeltypeverhoudingen. Gollnick e.a. (1972), Johnson 

e.a. (1973), vonden in de m. vastus lateralis van gezonde, ongetrainde, 
mannelijke proefpersonen 40% type I-vezels op de leeftijd van 30 jaar. Dit 
percentage nam toe tot circa 55% in de leeftijdsgroep tussen 60 en 65 jaar. 
Er kon geen verschuiving worden aangetoond in het percentage subtypen van 
type II-vezels. Anderen vonden een afname van de kleinste diameter van de 
type II-vezels met het toenemen van de leeftijd, terwijl de type I-vezels 
niet zouden veranderen in diameter (Jennekens, Tomlinson, Walton, 1971b; 
Larsson, Sjödin, Karlsson, 1978). Voor de veranderingen van de type II- 
vezels ten opzichte van de type I-vezels kunnen drie oorzaken worden aan
gegeven: 1. voorkeursdenervatie van type II-vezels; 2. reïnnervatie van de 
gedenerveerde type II-vezels door type I-neuronen ten gevolge van veranderde 
eigenschappen in de perifere motorische neuronen of 3. verandering in het 
activiteitsniveau (Larsson, Sjödin, Karlsson, 1978). Aan de laatste van 
bovengenoemde drie verklaringen wordt momenteel de meeste waarde gehecht.
De afname van de kleinste diameter van de type II-vezels met het toenemen 
van de leeftijd -iets wat in type I-vezels niet voorkomt- zou niet het 
gevolg zijn van de denervatie maar van een algemeen afgenomen activiteits
niveau.

b. Neurogene spieratrofie. Neurogene spieratrofie van kleine voetspieren kan 
reeds op volwassen leeftijd worden aangetroffen. In het zevende en achtste 
decennium worden de neurogene veranderingen ook gezien in de onderbeenspie- 
ren. In het negende decennium ook in de bovenbeenspieren (Jennekens, 1982).

c. Structurele veranderingen in de spiervezels. Tot de leeftijd van ongeveer 
70 jaar zijn weinig veranderingen waarneembaar aan de skeletspiervezels 
van gezonde personen. Op oudere leeftijd worden vaak structurele verande
ringen waargenomen, zoals het toenemen van het aantal inwendige kernen,
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het ontstaan van rods, ringfibers, ragged red fibers, necrose en phagocy- 
tose (Jennekens, Tomlinson, Walton, 1971b; Tomonage, 1979).

Een opvallend kenmerk van verouderend spierweefsel is het verschijnen 
van lipofuscine. Dit is opgeslagen in subsarcolemmale gebieden naast de 
spierkernen. Tot op heden is onbekend hoe deze korrelachtige structuur 
ontstaat (Shafiq, Lems, Dimino, Schutta, 1978). Lipofuscine is een afbraak- 
product dat niet verder verwijderd kan worden. Het bezit zure fosfatase 
activiteit. Er zijn aanwijzingen dat lipofuscine meer in type I- dan in 
type II-vezels voorkomt (Orlander, Kiessling, Larsson, Karlsson, Anians- 
son, 1978).

7.2.5.Bespreking van de eigen onderzoeksresultaten

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de verouderingsverschijnselen van de 
stembandmusculatuur zich eerder en anders presenteren dan die in de skeletmuscula- 
tuur. De massa van de totale stemband is afgenomen. Hoewel in deze studie niet het 
totaal aantal spiervezels binnen de transversale coupes van de gehele stemband is 
geteld (zie hoofdstuk III), bestaat de indruk dat dit met het stijgen van de leef
tijd is verminderd. Tegelijkertijd is de bindweefselmassa in sommige gevallen toe
genomen, met name tussen de afzonderlijke spiervezels. Waarschijnlijk is dit niet 
alleen een schijnbare toename door het wegvallen van de spiervezels, maar mogelijk 
ook een gevolg van bindweefselproliteratie. In preparaten van de oudere leeftijds
groep is atrofie van de type II-vezels en misschien ook van de type I-vezels 
waarneembaar. Tevens neemt het percentage type I-vezels toe. Soms wordt een 
aanduiding van type-grouping gezien zoals voorkomt bij rei'nnervatie. Aan de 
mediale rand zijn de guirlandevormige begrenzing en de kleine vezels die in de 
leeftijdsgroep 20 - 50 jaar worden gevonden verdwenen.

Naast deze aspecten doen zich in de stembandmusculatuur van personen 
ouder dan 50 jaar nog een aantal opmerkelijke verschijnselen voor, die in 
extremiteitsspieren op deze leeftijd onder normale omstandigheden onbekend 
zijn:

1. Uit het histochemisch onderzoek blijkt dat zich in veel vezels opho
pingen van mitochondriën voordoen overwegend in subsarcolemmale gebieden. De 
oorzaak hiervan is niet duidelijk. Alleen kan gesteld worden dat subsarco- 
lemmaal gelocaliseerde mitochondriën worden geacht betrokken te zijn bij de 
ernergievoorziening ten behoeve van membraanprocessen (zie voor overzicht: 
Jennekens, Hoogenraad, Veldman, 1931). Ophopingen van subsarcolemmaal geloca- 
liseerde mitochondriën komen in extremiteitsspieren op veel oudere leeftijd
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slechts een enkele keer voor.
2. In sommige gebieden komen vezels voor met centrale verminderingen van 

aerobe enzymactiviteiten. Een dergelijk verschijnsel is bekend onder de namen 
"targetoïds" en "cores" (Dubowitz en Brooke, 1973). Cores strekken zich uit over 
grote afstanden in de spiervezels; targetoïds zijn in longitudinale richting 
beperkt in grootte. Cores zijn beschreven bij erfelijke myopathieën. Targetoïds 
komen ook voor ten gevolge van innervatiestoornissen. Aangezien lengtedoorsneden 
door het verweven verloop van de vezels in de M. vocalis moeilijk te beoorde
len zijn valt niet goed uit te maken of het hier om targetoïds of cores gaat. 
Aangezien het verschijnsel zich pas op oudere leeftijd voordoet lijkt het aan
nemelijk dat het hier om targetoïds gaat. In de M. vocalis is dit verschijnsel 
nog niet eerder beschreven.

3. In circa 40% van de spiervezels wordt in subsarcolemmale gebieden lipo- 
fuscine aangetroffen. Dit pigment dat ook reeds in de stembandmusculatuur van 
volwassenen tot 50 jaar voorkomt is in de oudere leeftijdsgroepen in een veel 
hoger percentage spiervezels aanwezig. Ophopingen van lipofuscine doen zich 
ook voor in andere spieren met een hoog aëroob metabolisme, zoals het myocard 
(o.a. Boyd, 1961) en de uitwendige oogspieren (Hoogenraad, 1982).

Onderzoek van verouderingsverschijnselen in het centraal zenuwstelsel 
(o.a. Tomlinson en Irving, 1977) heeft aangetoond dat het aantal "voorhoorncellen" 
afneemt. Het is aannemelijk dat afname van het aantal neuronen zich ook voor
doet in het kerngebied van de n. vagus. Dit betekent dat een deel van de 
verouderingsverschijnselen -atrofie van de spiervezels, het verschijnen van 
de "targetoïds" en van enige type-grouping- het gevolg moet zijn van dener- 
vatie en reïnnervatie. De ophopingen van mitochondriën in subsarcolemmale 
gebieden en het grote percentage spiervezels met lipofuscine wijzen echter 
op myopathische processen.

De gevolgen van deze verschijnselen voor de functie van de stembandmuscu
latuur laten zich moeilijk inschatten. De vermindering van de massa van de stem
band draagt bij tot het ijlere karakter van de stem op oudere leeftijd. De 
verouderingsverschijnselen van de spiervezels zullen ongetwijfeld leiden tot een 
afnemende precisie in de regeling van de spanning van het ligamentum vocale.
Ten aanzien van de dynamiek, zowel toonhoogte als intensiteit moet echter niet 
alleen de toestand van de stembandmusculatuur bekeken worden. Andere factoren, 
zoals afnemende elasticiteit van het bindweefsel en de gewrichten, spelen even
zeer een belangrijke rol.
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HOOFDSTUK VIII

DE STEMBANDMUSCULATUUR VAN ENKELE DIERSOORTEN. EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

In het eerste hoofdstuk is de vraag gesteld in hoeverre op morfologische 
gronden waarschijnlijk kan worden gemaakt dat het foneren een secundaire en 
niet een primaire functie van de larynx is. In de daarop volgende hoofdstukken 
is duidelijk geworden dat er bij de mens in de periode van zuigeling tot vol
wassene in de stembandmusculatuur een vezeltypedifferentiatie plaatsvindt van 
type II in type I. Indien de aanwezigheid van type I-vezels in de stemband
musculatuur verband houdt met de mogelijkheid tot een genuanceerde geluid- 
productie, dan zouden wellicht hiervoor in het dierenrijk ook aanwijzingen 
gevonden kunnen worden: dieren die spontaan hun larynx weinig als geluidpro- 
ducerend orgaan gebruiken zouden minder type I-vezels in hun stembandmuscula
tuur hebben dan dieren met een genuanceerde laryngeale geluidproductie. Het 
nadruk wordt in dit verband gewezen op de laryngeale herkomst van het geluid; 
talrijke dieren (o.a. vogels) beschikken over speciale geëvolueerde organen 
waarmee communicatie langs acoustische weg mogelijk is. De syrinx van vogels 
is echter een orgaan dat zozeer afwijkt van de menselijke larynx dat het niet 
ter vergelijking kan dienen. In de litteratuur zijn betrekkelijk weinig gegevens 
te vinden van welke diersoort de larynx als geschikt model kan dienen voor 
vergelijkende studie met de mens. Naast de algemeen anatomische beschrijvingen 
in de handboeken waarin het verloop van diverse spierbundels in en buiten de 
larynx wordt aangegeven is de histologie en histochemie van de stembandmuscu
latuur spaarzaam onderzocht. Deze onderzoekingen zijn uitsluitend in die 
gevallen gedaan, waarin men trachtte bepaalde verschijnselen met betrekking 
tot de dierenlarynx op morfologische gronden te verklaren. Eichelberg en 
Schneider (1973, 1974) onderzochten de structuur van de larynxmusculatuur 
van de boomkikkers Hyla A. arborea L. met het doel het roepgedrag van het 
mannetje en de stomheid van het vrouwtje te verklaren. De larynxmusculatuur 
van het mannetje bleek in de paringstijd goed ontwikkeld en bestond uitsluitend 
uit rode vezels. De larynxmusculatuur van het vrouwtje (eveneens in de parings
tijd onderzocht) bestond uit een mengeling van zowel rode als witte vezels en 
diverse overgangstypen. Hall-Craggs (1968) onderzocht de contractiele en 
enzymhistochemische eigenschappen van vele spiergroepen vah het konijn (Oryc- 
tolagus). Hieruit bleek dat de contractiesnelheid van de H. cricothyreo'fdeus 
overeen kwam met die van de M. tibialis anterior (24 - 30 msec.) en die van
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de M. thyreoarytenoTdeus beduidend lager lag (6.5 - 10 msec.). In enzymhisto- 
chemisch opzicht vond hij geen verschillen tussen de M. cricothyreoïdeus en 
de M. tibialis anterior, maar de vezels van de M. thyreoarytenoïdeus bezaten 
allen een hoge SDH-activiteit. Asmussen en Wohlrab (1972) onderzochten even
eens enzymhistochemisehe verschillen tussen de larynxmusculatuur en de skelet- 
musculatuur bij het konijn. In de M. thyreoarytenoïdeus konden zij twee delen 
onderscheiden, een mediaal deel dat door hen M. vocal is werd genoemd en een 
lateraal deel. De gemiddelde spiervezeldiameter verschilde tussen beide aan
zienlijk: mediaal 24.01 urn; lateraal 50.69 ym. Het gehalte aan oxydatieve 
enzymen was in het "vocalis" deel beduidend hoger dan in het laterale gedeelte. 
In de vezels van het "vocalis" gedeelte ging een hoge activiteit aan oxyda
tieve enzymen gepaard met een hoge fosforylase activiteit. Syrovy en Gutmann 
(1971) bepaalden in spierhomogenaat van de M. thyreoarytenoïdeus van het 
konijn een hoog SDH en een hoog ATPase gehalte. Zij concludeerden hieruit dat 
deze spiervezels geadapteerd waren voor zowel een snelle contractie (hoog 
ATPase) als een voortdurende activiteit (hoog SDH). Edström, Lindquist en Mar- 
tensson (1974) onderzochten correlaties tussen functionele en histochemische 
eigenschappen van intrinsieke larynxmusculatuur van de kat (Felix domesticus). 
In de M. thyreoarytenoïdeus vonden zij een gering percentage type I-vezels 
( ^ 10%). Er bestond in seriecoupes in dezelfde vezels een grote discrepan
tie in de reacties van de SDH- en de NADHTR-activiteit waarvoor geen verdere 
verklaring werd gegeven (laag SDH, hoog NADHTR). Bij een groep type II-vezels 
vonden zij omgekeerde resultaten (hoog SDH, laag NADHTR). In fysiologisch 
opzicht kwam de M. thyreoarytenoïdeus overeen met de weinig vermoeibare M. 
soleus. Roberts (1975) beschreef de functionele anatomie van de larynx van 
knaagdieren (o.a. de muis, Mus musculus) om een verklaring te vinden voor hun 
vermogen zowel voor de mens hoorbaar, als ultrasoon geluid te produceren. Een 
verklaring hiervoor wordt door hem niet gevonden. De anatomie van de larynx van 
de knaagdieren zou niet afwijken van die van andere diersoorten en niet over 
een bijzonder mechanisme beschikken dat ultrasone gel uidproductie mogelijk 
maakt. Over de bouw van de stembandmuseulatuur van aapsoorten en de histoche
mische eigenschappen ervan zijn meerdere onderzoekingen verricht. Een deel 
hiervan valt terug te voeren op een poging het verschil in frequentiebereik 
van de menselijke stem en de aap aan te tonen op morfologische gronden. Rohen 
(1968) vond bij het prepareren van de stembandmusculatuur van de mens en van 
diverse aapsoorten (o.a. Gibbons en Orang) weinig verschillen; mogelijk bestond 
bij de mens een duidelijker vervlechting van de afzonderlijke spiervezels 
("Zopfstruktur"). Sahgal en Hast (1974) vonden in de M. thyreoarytenoïdeus bij
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resusaapjes 81X type Il-vezels met behulp van myosine ATPase techniek met een 
hoge NADHTR/SDH- en LDH-activiteit. Zij beschouwden deze vezels als type IIA.
Falk (1975) vergeleek de anatomie van de larynx van chimpansees en humane 
larynxpreparaten alsmede die van Neanderthalers zoals gevonden in la Chapelle 
aux Saints. Oogmerk van deze studie was na te gaan in hoeverre door vergelij
king van dit materiaal op morfologische gronden een uitspraak kon worden 
gedaan over de spraak van de Neanderthaler. Hieruit bleek dat de larynx en 
met name het hyoïd van de chimpansees in bouw en positie zoveel afweken van 
de humane preparaten, zowel uit prehistorie als heden, dat een vergelijking 
niet goed mogelijk was. Een gedetailleerde beschrijving van de bouw van de 
larynx van chimpansees ontbreekt helaas in deze studie.

In pathologisch anatomisch opzicht is onderzoek van de stembandmuscula- 
tuur gedaan bij paarden en honden. Cole (1946) onderzocht de 1arynxmusculatuur 
bij paarden met cornage. Hieronder verstaat men een brommende ademhaling vooral 
in snelle gang..Deze blijkt het gevolg van een paralyse van de linker M. crico- 
arytenoïdeus dorsalis. In enzymhistochemisch opzicht werd een atrofie van vezels 
met een hoge ATPase activiteit gevonden (Gunn, 1972, 1973). Recentelijk publi
ceerde Venker (1980) de resultaten van een onderzoek naar de oorzaken van de 
hereditaire larynxparalyse bij de bouvier. Bij onderzoek van de stembandmuscu- 
latuur werd een afname van de diameter van zowel type I- als type II-vezels 
gevonden. Deze en andere verschijnselen duiden op een denervatie als oorzaak 
van de atrofie.

In deze studie zijn proefdieren gekozen waarvan de bouw van de larynx 
ongeveer overeenkomt met die van de mens. Vooral is hierbij aandacht geschonken 
aan een ongeveer overeenkomstige lengteverhouding arytenoïd vs. gehele stemband, 
zodat aan het musculeuze gedeelte van de stemband een gelijke rol kan worden, 
toegeschreven bij de fonatie. Daartoe zijn de stembanden onderzocht van 8 
muizen (4 mannelijk, 4 vrouwelijk), 8 cavia's (4 mannelijk, 4 vrouwelijk), 8 
konijnen (4 mannelijk, 4 vrouwelijk), 6 honden (deense dog) (3 mannelijk, 3 
vrouwelijk) en 7 apen (bavianen) (4 mannelijk, 3 vrouwelijk). Bij de keuze 
van de verschillende proefdieren is naar variëteit in spontane geluidproductie 
van de species gestreefd, ervan uitgaande dat de onderlinge communicatie bij
voorbeeld tussen apen en ook tussen cavia's levendiger is dan die tussen muizen 
of konijnen onderling. Op het materiaal zijn de onderzoekstechnieken toegepast 
zoals beschreven in hoofdstuk III. Om eventuele geslachtsverschillen of verschil
len in de onderlinge spiergroepen in de larynx aan te tonen is tevens kwantita
tief onderzoek verricht. Hiertoe is de gemiddelde diameter van de spiervezels 
berekend door meting en telling van 100 vezels met behulp van een oculairmicro-
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meter. Opgegeven percentages berusten op schatting van aantallen vezels in 
diverse onderzoeksvelden. Bij de waardering van de intensiteit van de enzym- 
histochemische reacties is in alle species de extra-laryngeale musculatuur 
(hetzij in dezelfde of in afzonderlijke coupes), die beschouwd kan worden 
als gewoon skeletspierweefsel, meebeoordeeld. De resultaten zijn verwerkt 
in een schema (zie achterin dit boek) in samenhang met de bevindingen van 
het onderzoek bij humane stembandspieren; dit om onderlinge vergelijking op 
eenvoudige wijze mogelijk te maken. De resultaten van het onderzoek zijn 
voor iedere diersoort afzonderlijk beschreven.

8.1.Resultaten

8.1 .l.Muis

8,1.1.1.Anatomische gegevens

Evenals bij andere zoogdieren zijn de intrinsieke larynxspieren van de 
muis (Mus musculus) te verdelen in adducerende en abducerende (Roberts, 1974). 
De adducerende groep bestaat uit de gepaarde M. cricoarytenoïdeus lateralis en 
de gepaarde M. thyreoarytenoTdeus. De M. cricoarytenoïdeus lateralis verloopt 
van het laterale gedeelte van het cricoïd naar de processus muscularis van het 
arytenoïd. Deze spieren worden als belangrijkste sfincters van de larynx be
schouwd (Roberts, 1974). De M. thyreoarytenoïdeus zou een belangrijke functie 
vervullen bij de fonatie. Deze spiergroep verloopt van het arytenoïd naar het 
middelste gedeelte van het thyreoïd. Er kan een onderverdeling gemaakt worden 
in een intern en extern deel; het interne gedeelte ligt tegen de onderste 
thyreoarytenoïdplooi en verloopt van de processus vocalis van het arytenoïd 
naar de membrana cricothyreoïdea en gedeeltelijk naar de conus elasticus. Het 
externe gedeelte is de voornaamste massa van de spier en verloopt van het 
corpus van arytenoïd naar de ala van het thyreoïd. De M. thyreoarytenoïdeus 
strekt en spant de onderste thyreoarytenoïdplooi en approximeert de processus 
vocales van de arytenoïden. De abducerende spiergroepen behoren niet tot de 
stembandmusculatuur en worden hier niet verder besproken.
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8.1.1.2.Eigen onderzoek

Histologische aspecten

Bij het onderzoek blijkt de massa van de stemband van de muis in frontale 
doorsnede te bestaan uit drie fascikels: twee mediale fascikels en één laterale 
fascikel van de M. thyreoarytenoïdeus alsmede een intralaryngeaal deel van de 
M. cricothyreoi'deus dat tussen cricoïd en thyreoïd de larynx binnenkomt. In 
de gehele stemband is zeer weinig bindweefsel aanwezig. Van een ligamentum 
vocale is dan ook geen sprake. De vorm van de dwarsgesneden spiervezels is in 
het laterale deel en het intralaryngeale deel van de M. cricothyreoi'deus hoekig 
In beide mediale fascikels worden aan de laterale zijde hoekige vezels waarge
nomen, mediaal ronde vezels. De gemiddelde vezel diameter blijkt in de laterale 
fascikel bij het vrouwelijke dier kleiner dan bij het mannelijk dier (tabel 17) 
De kernen van de spiervezels bevinden zich overal subsarcolemmaal.

Tabel 17: Gerrrlddelde vezeldiameter en standaarddeviatie van de afzonderlijke 
delen van de sterrbandmusculatuur van de muis (in \im).

M V

Lateraal deel

Mediorostraal deel

Mediocaudaal deel

40.2 + 8.1

18.4 +6.2

21.3 + 8.9

20.3 + 7.9

18.7 +6.7

30.3+ 10.1

Histochemisahe aspecten

Uit de myosine ATPase techniek blijkt dat alle vezels behoren tot type 
II (fig. 46). Na preïncubatie van de coupe in een medium met een pH 4.6 blijkt 
de activiteit van het myosine ATPase te zijn toegenomen. De NADHTR-reactie 
(fig. 47) toont in de laterale fascikel een duidelijk mozaïekpatroon van vezels 
met afwisselend hoge (circa 40% van de vezels) en intermediaire activiteit.
In beide mediale fascikels is de activiteit in alle spiervezels hoog. Zowel in
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Fig. 46. Overzicht van 
de sternbandmusoulatuur 
van de muis (mediaal is 
boven). Er is zeer lage 
myosine ATPase activi
teit. Alle vezels beho
ren tot type II. Myosine 
ATPase pH 4.Z 128 X.

Fig. 47. NADHTR-activi- 
teit in de stembandmuscu- 
latuur van de muis. In 
het mediale deel is hoge 
activiteit waarneembaar. 
In het laterale deel is 
een mozatekpatroon aan
wezig. Het veld komt 
overeen met dat van fig. 
46. NADHTR 128 X.

Fig. 48. a-GPD-activiteit 
in de stembandmusculatuur 
van de muis. De activi
teit in de vezels is na
genoeg omgekeerd evenre
dig met die van de NADHTR- 
activiteit (fig. 47). Het 
veld komt overeen met dat 
Van fig. 46 en 47. a-GPD 
128 X.
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de mediorostrale als in de laterale fascikel zijn sporadisch vezels zichtbaar 
met zeer hoge randactiviteit. Tevens zijn enkele vezels aangetroffen met een 
centrale ophoping van zeer hoge oxidatieve enzymactiviteit en een circulaire 
zóne van lage activiteit. De a-GPD-acti vi tei t toont een moza'fek-achtig patroon 
van vezels met hoge (circa 50% van de vezels) en intermediaire activiteit in 
de laterale fascikel; in de mediale fascikel heeft de laterale "zóne" eveneens 
een mozaTekpatroon maar dan van vezels met intermediaire en lage activiteit; 
in de mediale zóne is de activiteit gering (fig. 48). De GPA-activiteit is matig 
hoog in maximaal 5% van de vezels en in de rest afwezig. De PAS-reactie is even
eens positief in maximaal 5% van de vezels en negatief in de overige. Vet is in 
5% van de spiervezels aantoonbaar.

8.1.2. Cavia

8.1.2.1. Anatomische gegevens

Bij de cavia porcellus is de bouw van de intrinsieke larynxmusculatuur 
grotendeels analoog aan die bij de muis (Barone, 1973). De adducerende spieren 
bestaan ook hier uit de M. cricoarytenoTdeus lateralis en de M. thyreoaryte- 
noïdeus. De M. cricoarytenoTdeus is een klein spiertje, slechts bestaand uit 
enkele vezels, dat ontspringt aan het mediale en rostrale gedeelte van het 
cricoïd en insereert aan het ventrolaterale gedeelte van de processus muscula- 
ris en het basale gedeelte van de processus vocal is van het arytenoïd. De M. 
thyreoaryteno'Tdeus is een kleine op doorsnede driekantige spier, die zijn origo 
heeft op het dorsale oppervlak van het thyreo'Td en aanhecht aan de processus 
muscularis van het arytenoid. De M. vocal is is in wezen het dikkere, meer 
caudaal gelegen gedeelte van de M. thyreoarytenoïdeus. Deze heeft zijn origo 
op het inwendige oppervlak van het thyreoid en insereert aan de processus 
vocal is en in beperkte mate aan de processus muscularis van het arytenoïd. De 
functie van de spiergroepen komt geheel overeen met die beschreven bij de muis.

8.1.2.2. Eigen onderzoek

Histologische aspeeten

In het eigen onderzoek blijkt de massa van de stembandmusculatuur van 
de cavia te zijn opgebouwd uit één fascikel. Er is op histologische gronden 
geen onderscheid te maken in een mediaal en een lateraal gedeelte. Wel is de

108



fascikel duidelijk af te grenzen van de M. cricothyreoïdeus. Het bindweefsel 
is spaarzaam vertegenwoordigd, waarbij wel sprake is van een epimysiaal bind
weefsel gedeelte, dat als ligamentum vocale geduid zou kunnen worden. De vezels 
zijn hoekig,rond of ovaal. De gemiddelde diameter van de spiervezels aan de 
laterale rand van de stembandmusculatuur bedraagt circa 35 ym, die van de vezels 
aan de mediale rand circa 25 ym (zie tabel 18). Een duidelijk geslachtsverschil 
kan niet worden aangegeven. De kernen van de spiervezels zijn subsarcolemmaal 
gelegen.

Tabel 18: Gemiddelde vezeldiameter en standaarddev'iat'ie van de spiervezels aan 
de laterale en mediale rand van de stenbandmusculatuur van de cavia 
(in v-m).

M V

Lateraal

Mediaal

34.3 + 7.6

26.6 + 5.3

37.4 + 8.2

21.9 + 4.7

Histoahemische aspecten

Na preïncubatie van de coupe in een medium met een pH 4.3 blijkt uit de 
myosine ATPase activiteit dat in het caudale deel 90-95% van de vezels behoort 
tot type II en 5-10% tot type I. In het rostrale deel komen uitsluitend type 
II-vezels voor (fig. 49). Na prei'ncubatie van de coupe in een medium met een 
pH 4.6 blijkt de myosine ATPase activiteit in 50% van de vezels in het caudale 
deel hoog te zijn. In het rostrale deel is de myosine ATPase activiteit in alle 
vezels hoog. De NADHTR-reactie toont een mozaTekpatroon van vezels met een 
intermediaire tot hoge activiteit (fig. 50). De a-GPD-reactie is in de vezels 
in het rostrale deel intermediair tot hoog; in het caudale deel wordt een 
afwisselend activiteitspatroon gezien, maar over het algemeen is de activiteit 
daar veel lager (fig. 51). De GPA-activiteit is uniform laag. De PAS-reactie 
is in 5% van de vezels van het caudale deel hoog, overigens is het gehalte zeer 
gering. Het vetgehalte bepaald met 0R0 is zeer laag.
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Fig. 49. Rostrate gedeelte van 
de stembandmusaulatuur van de 
cavia. De myosine ATPase acti
viteit is laag. Er zijn in dit 
deel van de spier uitsluitend 
type II-vezels. Myosine ATPase 
pH 4.3 64 X.

Fig. 50. NADHTR-activiteit in 
de sterribandmusculatuur van de 
cavia. In een aantal vezels 
aan due mediale rand (boven) is 
de activiteit hoger dan in het 
laterale gedeelte (onder). Het 
veld komt overeen met dat van 
fig. 49. NADHTR 64 X.

Fig. 51. a-GPD-activiteit in 
de sterribandmusculatuur van de 
cavia. De activiteit is over
wegend omgekeerd evenredig met 
die van de NADHTR-reactie. Het 
veld komt overeen met dat van 
fig. 49 en 50. a-GPD 64 X.
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8.1. Z. Konijn

8,1.3.1,Anatomisehe gegevens

De stembandmusculatuur van het konijn is evenals die van de twee voorgaande 
diersoorten opgebouwd uit de M. cricoarytenoïdeus lateralis en de M. thyreoary- 
tenoïdeus. Door de anatomen (o.a. Barone, 1973) wordt deze laatstgenoemde spier
groep onderscheiden in een mediaal en een lateraal deel; Mündnich (1936) spreekt 
van M. thyreoarytenoïdeus waarmee hij de gehele stembandmusculatuur bedoelt, 
maar ook omgekeerd. Verdere gegevens over anatomische beschrijvingen ontbreken.

8,1,3,2. Eigen onderzoek

Histologisahe aspecten

Reeds bij macroscopisch onderzoek is te zien dat de stembandmusculatuur 
van het konijn bestaat uit twee bundels, een mediaal en een lateraal deel.
Nader onderzoek toont, dat het mediale deel gevormd wordt door een aantal 
fascikels, die een guirlande-achtig aspect geven aan de mediale rand van de 
musculatuur. Het laterale deel bevat vele fascikels. Onder het bedekkende epi- 
theel is veel bindweefsel aanwezig, zodat van een ligamentum vocale gesproken 
mag worden. De vorm van de vezels is hoekig of ovaal. De gemiddelde vezel- 
diameter varieert van 20-43 ym (tabel 19). De spiervezel kernen zijn subsar- 
colemmaal gelegen.

Tabel 19: Gemiddelde vezeldiameter en standaarddeviatie van de spiervezels 
in het laterale en mediale deel van de stembandmuseulatuur van 
het konijn (in vm).

M V

Lateraal

Mediaal

37.0 + 4.9

21.1 + 5.3

43.4 + 9.6

25.0 +9.9
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Histoaherrdsahe aspecten

Na preïncubatie van de coupe in een medium met een pH 4.3 blijkt de myosine 
ATPase activiteit in 15-20% van de vezels in het mediale deel van de M. thyreoary- 
tenoïdeus hoog te zijn (fig. 52). In het laterale gedeelte is overigens geen 
activiteit waarneembaar. Na preïncubatie van de coupe in een medium met een pH 
4.6 is de myosine ATPase activiteit van alle vezels toegenomen. In het mediale 
en laterale gedeelte onderscheiden 20% van de vezels zich door een hoge activi
teit. Hieruit valt af te leiden dat in het mediale gedeelte 15-20% van de vezels 
behoort tot type I. In het laterale gedeelte behoren alle vezels tot type II.
De NADHTR-activiteit toont in het mediale deel een mozaïekpatroon met afwisselend 
hoge (40-60% van de vezels), intermediaire en lage activiteit. In het laterale 
deel is de activiteit in 15-20% intermediair, in de overige vezels laag (fig.
53). De a-GPD-acti vi tei t is in de spiervezels in het laterale deel uniform 
hoog, in de vezels in het mediale deel gemiddeld lager; één fascikel zeer laag, 
de andere fascikels intermediair (fig. 54). De GPA-activiteit is lateraal uniform 
negatief, in het mediale gedeelte mozaïekvorming met vezels van afwisselend hoge 
en intermediaire activiteit. De PAS-reactie is met dit laatste in overeenstem
ming. Het vetgehalte is lateraal in 30% van de vezels intermediair, in de overige 
laag; in het mediale gedeelte in 60% van de vezels intermediair, in de overige 
laag.

8.1.4. Rond

8.1.4.l.Anatomisohe gegevens

De intrinsieke larynxspieren van de hond (cam's familiaris) zijn de M. 
cricothyreoïdeus, M. cricoarytenoïdeus dorsalis, M. cricoarytenoïdeus lateralis, 
M. thyreoarytenoïdeus, M. vocalis, M. ventricularis en de M. arytenoïdeus 
transversus (Venker-van Haagen, 1980). Als de belangrijkste spieren van de 
stembandmusculatuur gelden de M. cricoarytenoïdeus lateralis die het arytenoïd 
naar binnen kantelt en de M. thyreoarytenoïdeus (met het bijbehorende vocalis- 
gedeelte) die een adductie van de ware stembanden bewerkstelligt. De M. ary
tenoïdeus transversus sluit tijdens de adductie de larynx geheel.
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Fig. 52. Myosine ATPase 
activiteit in de stem- 
bandmusculatuup van het 
konijn. In het mediate 
gedßelte (rechts) is een 
beperkt aantal type I- 
vezels waarneembaar. In 
het laterale gedeelte 
(links) behoren alle ve
zels tot type II. Myosinc 
ATPase pH 4.3 100 X.

Fig. 53. NADHTR-activiteiï 
in de stembandmusaulatuur 
van het konijn. De vezels 
van het mediale gedeelte 
(rechts) tonen een zeer 
lage activiteit; die van 
het laterale gedeelte 
(links) een hoge tot zeer 
hoge activiteit. Het veld 
komt overeen met dat van 
fig. 52. NADHTR WO X.

Fig. 54. a-GPD-activiteit 
in de stembandmusaulatuur 
van het konijn. Het me
diale gedeelte (rechts) 
toont een mozatekpatroon 
van hoge en lage activi
teit; het laterale deel 
(links) een mozatekpa- 
troon van intermediaire 
en lage activiteit. Het 
veld komt overeen met dat 
van fig. 52 en 53. a-GPD 
100 X.
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8.1.4.2.Eigen onderzoek

Histologische aspeeten

De stembandmusculatuur van het onderzochte honderas (deense dog) bestaat 
uit vele fascikels. Het gehalte aan endomysiaal bindweefsel is zeer gering, 
elders echter in ruime mate aanwezig. Een epimysiaal gedeelte (ligamentum 
vocale) is duidelijk aanwezig. Een duidelijk onderscheid in een lateraal en 
een mediaal gedeelte valt op histologische gronden niet aan te geven. De vorm 
van de spiervezels is hoekig. Op de overgang ligament/spierweefsel bevinden 
zich een aantal groepjes kleine spiervezels. De gemiddelde diameter (de groep
jes kleine vezels aan de mediale rand niet meegerekend) varieert van 27-31 ytn 
(tabel 20). De spiervezel kernen zijn subsarcolemmaal gelegen.

Tabel 20: Gemiddelde vezeldiameter en standaarddeviatie van de spiervezels 
in het laterale en mediale deel van de sterrbandmusculatuur van de 
hond (deense dog) (in v-m).

M V

Lateraal

Mediaal

31.4 + 2.3

28.4 + 4.7

30.4 + 5.2

26.9 +6.2

Histochemische aspecten

Na preTncubatie van de coupe in een medium met een pH 4.3 blijkt in de 
fascikels van het mediale gedeelte de myosine ATPase activiteit in 0-28% 
van de vezels aanwezig. In het laterale gedeelte wordt in geen enkele vezel 
myosine ATPase activiteit waargenomen (fig. 55). Na preTncubatie van de 
coupe in een medium met een pH 4.6 toont 20-40% van de type II-vezels myosine 
ATPase activiteit. De NADHTR-activiteit toont een intermediaire activiteit 
met enige variatie (fig. 56); type I-spiervezels hebben vaak een wat lagere 
activiteit dan type II-vezels. De a-GPD-activiteit is in vrijwel alle vezels
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Fig. 55. Myosine ATPase 
veaatie in de sterriband- 
musaulatuur van de hond. 
Ovevgang mediale (boven)/ 
laterale (onder) gedeelte. 
Het mediale gedeelte be
vat meer type I-vezels. 
Myosine ATPase pH 4.2 
200 X.

Fig. 56. NADHTR-aativi- 
teit in de sterribandmusou- 
latuur van de hond. De 
meeste vezels hebben^in
termediaire activiteit. 
Het veld komt overeen met 
dat Van fig. 55. NADHTR 
200 X.

Fig. 57. a-GPD-aativi- 
teit in de stembandmuscu- 
latuur van de hond. De ac
tiviteit is reciprook met 
de activiteit van het 
myosine ATPase pH 4.2 
(fig. 55). Het veld komt 
overeen met dat van fig.
55 en 56. a-GPD 200 X.
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laag (fig. 57). De GPA-reactie is in het mediale gedeelte in 80% van de vezels 
intermediair, in het laterale gedeelte slechts in 15% van de vezels. De PAS- 
reactie is in 15% van de vezels in het mediale gedeelte hoog, overigens inter
mediair, in het laterale gedeelte is de reactie slechts in 15% van de vezels 
hoog, overigens nihil. Het vetgehalte is, bepaald met de ORO-techniek, gering.

5.1.5.Aap

8.1.5.1.Anatomische gegevens

Bij de primaten is de zogenaamde M. sfincter laryngi internus (Starck en 
Schneider, 1960) opgebouwd uit de M. cricoarytenoïdeus lateralis en de M. 
thyreoarytenoi'deus. Deze beide spieren verlopen gepaard. Bij vrijwel alle 
primaten is het verloop van de M. cricoarytenoïdeus lateralis gelijk; deze 
ontspringt van een gedeelte van de bovenrand van het cricoïd en insereert 
aan het ventrale en laterale vlak van de processus muscularis van het arytenoïd. 
De M. thyreoarytenoïdeus ligt mediaal van de M. cricoarytenoïdeus lateralis.
De oorsprong ligt gewoonlijk aan de binnenkant van het thyreoïd, dicht bij de me- 
diaanlijn, en de insertie aan het bovenste en ventrale vlak van het arytenoïd.
Bij vrijwel alle primaatsoorten vormt de M. thyreoarytenoïdeus de ware stem
band. In enkele gevallen, zoals bij de Lemuren (o.a. de maki's, de meest voor
komende half-aap soort) reikt deze spier tot in de plica ventricularis. Soms 
kan een onderscheid worden gemaakt in een pars superior en pars inferior; dan 
is een duidelijke bindweefselplaat aantoonbaar. Bij o.a. Pongo (de orang-oetan) 
is een onderscheid in een lateraal en mediaal gedeelte aangetoond door Starck 
en Schneider (1960). Het mediale gedeelte vormt dan de basis voor de plica 
vocalis; daarom wordt dit laatste gedeelte ook wel M. vocal is genoemd. Door 
laatstgenoemde auteurs wordt bij primaten een insertie van spiervezels in het 
ligamentum vocale ontkend (dit in strijd met de opvattingen van Goerttler (1951) 
bij de mens en analoog met de onderzoeksresultaten van o.a. Wustrow (1952); zie 
hoofdstuk II).
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8.1.5.2.Eigen onderzoek

Histologische aspecten

De stembandmusculatuur bij de onderzochte aapsoort (bavianen) kan worden 
onderscheiden in een mediaal en een lateraal gedeelte. Beide gedeelten worden 
gekenmerkt door een duidelijk fascikelsgewijze opbouw waarbij aan de mediale 
rand een guirlande-achtige begrenzing aantoonbaar is. Het gehalte aan endo- 
mysiaal bindweefsel is gering, daarentegen is perimysiaal bindweefsel waar
neembaar waarin zenuwvezels en bloedvaten verlopen. Een ligamentum vocale is 
duidelijk aanwezig. De vorm van de spiervezels is over het algemeen hoekig, 
aan de mediale rand komen ovale of ronde vezels in beperkte mate voor. De 
gemiddelde vezeldiameter varieert van circa 20-25 urn (tabel 21). De spiervezel- 
kernen zijn subsarcolemmaal gelegen.

Tabel 21: Gemiddelde vezeldiameter en standaarddeviatie van de spiervezels in 
het laterale en mediale deel van de sterribandmusaulatuur van de aap 
(baviaan) (in vm).

M V

Lateraal

Medi aal

25.0 + 3.7

20.7 + 5.8

24.2 + 11.3

20.3+ 3.5

Histocherrisahe aspecten

Na preïncubatie van de coupe in een medium met een pH 4.3 blijkt in het 
mediale gedeelte in 15-20% van de spiervezels myosine ATPase activiteit waar
neembaar. In het laterale deel ontbreekt bij deze pH de myosine ATPase activi
teit in vrijwel alle vezels (fig. 58). Na preTncubatie van de coupe in een 
medium met een pH 4.6 is in het mediale gedeelte in alle spiervezels de myosine 
ATPase activiteit enigszins toegenomen, maar de verhouding vezels met veel
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Fig. 59. NADHTR-activi- 
teit in de sterribandmuscu- 
latuur van de aap. De ve
zels hebben hoge tot in
termediaire activiteit. 
Het veld komt overeen met 
dat van fig. 58. NADHTR 
200 X.

Fig. 60. a-GPD-aotiviteit 
in de sterribandmusaulatuur 
van de aap. De activiteit 
van de vezels is reciprook 
met de activiteit van de 
myosine ATPase reactie 
(fig. 58). Het veld komt 
overeen met dat van fig- 
58 en 59. a-GPD ZOO X.
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activiteit/vezels met weinig activiteit is onveranderd gebleven. In het late
rale gedeelte is in circa 20% van de vezels myosine ATPase activiteit waar
neembaar. Hieruit kan worden afgeleid dat circa 15-20% van de spiervezels in 
het mediale gedeelte behoort tot type I. In het laterale gedeelte zijn uit
sluitend type II-vezels. De NADHTR-activiteit is enigszins verschillend in de 
afzonderlijke vezels maar in het algemeen intermediair (fig. 59). De a-GPD- 
reactie toont een mozaTekpatroon van vezels met een lage,intermediaire en hoge 
activiteit. In het laterale gedeelte is in alle vezels de activiteit overwe
gend hoger (fig. 60). De GPA-reactie wordt gekenmerkt door een mozaTekpatroon 
van vezels met wisselend intermediaire en lage activiteit. De PAS-reactie is 
hoog in maximaal 10% van de vezels aan de mediale rand; overigens is de reactie 
gering. Het vetgehalte, bepaald met de ORO-techniek, is laag.

8.2.Bespreking van ds eigen onderzoeksresultaten

Bij de vergelijking van de resultaten van het onderzoek naar de histolo
gische en histochemische aspecten van de stembandmusculatuur van enkele dier
soorten, zoals hierboven uiteengezet, zijn zoveel onderlinge verschillen naar 
voren gekomen, dat iedere diersoort een hoofdstuk apart vormt.
Hierna zijn de resultaten per diersoort samengevat:

Bij de muis behoren alle vezels op grond van de myosine ATPase techniek 
tot type II; dit betekent dat zij tot snelle contracties in staat zijn. Zij 
hebben een uitgesproken aëroob metabolisme, waardoor de vermoeibaarheid gering 
is. De energetische "veiligheidsklep" van de glycogenolyse hebben zij vrijwel 
niet nodig; vandaar dat het glycogeengehalte altijd laag is en de fosforylase 
activiteit gering.

Ook de cavia heeft in zijn stembandspieren type II-spiervezels die tot 
snelle contracties in staat zijn. Deze hebben vrijwel alle een uitgesproken 
aëroob metabolisme. Aannemelijk is dat ze weinig vermoei baar zijn. Glycogeno
lyse speelt in de energievoorziening ook hier vrijwel geen rol. In histoche- 
misch opzicht zijn er dus overeenkomsten met de aspecten bij de muis.

Bij het konijn bestaat een totaal andere situatie dan bij de twee hier
boven beschreven diersoorten. Dit verschil betreft niet zozeer de myosine 
ATPase activiteit want ook hier behoren circa 90% van de vezels tot type II. 
Voor zover er type I-vezels zijn komen deze alleen voor aan de mediale zijde.
In het laterale deel is het niveau van het aerobe metabolisme laag, deze 
vezels moeten verhoudingsgewijze snel vermoeibaar zijn. Glycogenolyse speelt 
in dit laterale deel geen rol, maar anaerobe afbraak vanuit het bloed opge
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nomen glucose is de belangrijkste energiebron. De vezels aan de mediale zijde 
hebben overwegend de beschikking over een aerobe energiewinning, tevens kan 
hier energie worden verkregen via glycogenolyse en glycolyse. Deze bevindingen 
komen overeen met die van Asmussen en Wohlrab (1972).

Bij het onderzochte hondetype komt een beperkt aantal type I-vezels voor 
aan de mediale zijde; overigens behoren alle vezels tot type II, die tot snelle 
contractie in staat zijn. Alle vezels hebben het vermogen tot aerobe energie
winning. Glycogenolyse speelt zowel in het mediale als in het laterale deel 
een beperkte rol.

Bij de aapsoort zijn, evenals bij het konijn en de hond, de type I-vezels 
uitsluitend in het mediale deel aanwezig en eveneens in een percentage van circa 
20%. Deze vezels hebben een aëroob metabolisme. Glycogenolyse is in een gering 
percentage van de vezels van enige betekenis.

8. 3. Samenvatting

De stembandmusculatuur van de onderzochte diersoorten wijkt af van die van 
de extra!aryngeale musculatuur. De onderzochte spiervezels in de stembanden 
behoren voor een groot deel of uitsluitend tot type II. Type I-vezels worden, 
bij het konijn, de hond en de aap in beperkte mate waargenomen maar ontbreken 
vrijwel bij cavia en muis. Bij de volwassen mens is dit type I-vezeltype in een 
veel hoger percentage aanwezig (hoofdstuk VI) dan bij aap, konijn en hond; bij 
de zuigeling is het echter eveneens beperkt aanwezig (hoofdstuk V). Het gly- 
cogenolytisch metabolisme in de vezels is gering. Dit komt overeen met de 
situatie bij de mens. Een relatie tussen een beperkte genuanceerde vocalisatie 
en het lage percentage type I-vezels lijkt, indien beschouwd ten opzichte van de 
resultaten bij de mens, aanwezig.
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HOOFDSTUK IX

DISCUSSIE

In de conclusie van het eerste hoofdstuk is de vraag gesteld of de sfinc- 
terfunctie van de stembanden als een primaire functie en het geluidgeven als 
een secundaire functie kan worden beschouwd en of er in de stembandmusculatuur 
histologische of histochemische aanwijzingen daarvoor aanwezig zijn. Uit de 
1itteratuurgegevens zijn weinig specifieke kenmerken naar voren gekomen (hoofd
stuk II). Teig (1978) toonde aan dat er een mozaïekachtig verdelingspatroon 
van type I- en type II-vezels in de stembandmusculatuur bestaat. Zeer recente
lijk kwamen Rosenfield, Miller, Sessions en Patten (1982) tot overeenkomstige 
resultaten. Beide groepen onderzoekers veronderstellen een relatie tussen de 
aanwezigheid van type I-vezels in de stembandmusculatuur en de geluidgevende 
functie maar zij geven hiervoor onvoldoende argumenten. Hoogstens zijn de 
resultaten van o.a. Hall - Crags (1968) en Asmussen et al. (1972) van enig 
belang, maar beide beschrijven bevindingen bij het konijn. Het is hachelijk 
om het ontbreken van type I-spiervezels in de stembandmusculatuur van het 
konijn in verband te brengen met de minimale geluidsproductie van deze dieren. 
Vergelijkend onderzoek van de stembandmusculatuur van dieren die veel geluid
geven kan hierin meer duidelijkheid verschaffen.

Dankzij diverse histochemische technieken is het mogelijk een indruk te 
krijgen over de contractiesnelheid (op basis van myosine ATPase techniek) en 
de metabole eigenschappen (op basis van o.a. NADHTR- en a-GPD-reacties) van 
spiervezels. Daardoor kan inzicht worden verkregen in het profiel van een tota
le spier ten aanzien van snelheid van contraheren en vermoeibaarheid. Dit stelt 
onderzoekers in staat spiergroepen te beoordelen naar hun eigenschappen en 
onderling te vergelijken. De betekenis van het op deze wijze verkregen histo
chemische profiel ten aanzien van in dit geval de stembandmusculatuur is een 
kwestie van hypothesevorming aan de hand van de gevonden resultaten.

In de stembanden zijn twee belangrijke functies verenigd, het afsluiten 
van de lagere luchtwegen en de geluidsproductie. In hoeverre voor een genuan
ceerde geluidsproductie op laryngeaal niveau specifieke eigenschappen van de 
spiervezels vereist zijn is nog onzeker. Daarover zijn interessante speculaties 
gedaan. Louis-Sylvestre en MacLeod (1968) hebben gemeend dat het trillen van 
de stemplooien vergeleken kan worden met het trillen van de vleugels van insec
ten. Bij sommige soorten wordt deze trilling opgewekt door oscillerende con
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tractie van asynchrone musculatuur. Hiermee worden spiercontracties bedoeld 
die onafhankelijk verlopen van de toegevoerde zenuwimpulsen. Dejonckere en 
Lebacq (1980) hebben deze hypothese met experimenten weerlegd.

Uit deze studie blijkt, dat de M. vocalis bij de volwassen mens weinig 
verschilt van andere skeletspieren; verschillen komen pas naar voren wanneer 
de stembandspieren van zowel jonge als bejaarde individuen worden vergeleken 
met andere spieren in overeenkomstige leeftijdsperioden. Kennelijk stelt het 
afsluiten en foneren geen eisen van bijzondere aanpassing aan de spiervezels 
in histochemisch opzicht, ten opzichte van die van extremiteitsspieren.

In deze studie is noch uit het histochemisch reactiepatroon van de spier
vezels, noch uit het kwantitatieve onderzoek van het aantal getelde type I- en 
II-spiervezels een geslachtsverschil duidelijk geworden. De metamorfose van 
de larynx in de puberteit, waarna de stemkwaliteiten van beide geslachten zo 
belangrijk gaan uiteenlopen,bestaat meer uit een verandering in omvang en massa 
van het skelet en de spieren dan uit de ontwikkeling van een bijzondere verde
ling van spiervezels van verschillende typen.

Late v-ijping

Bij de geboorte is in de extremiteitsmusculatuur een duidelijke differen
tiatie in vezeltype I en II te onderkennen, dat overeenkomt met het aspect bij 
de volwassene. In deze spieren is bij de geboorte het ongedifferentieerde vezel
type,dat kenmerkend is voor de foetale periode, nauwelijks meer aanwezig. Wan
neer men afziet van het toenemen van aerobe capaciteit van de type II-vezels (de 
differentiatie van type IIA-tot type IIB-vezels) in het eerste levensjaar (o.a. 
Colling - Saltin, 1978) kan men stellen, dat de extremiteitsmusculatuur in histo- 
chemisch opzicht bij de geboorte reeds volledig is uitgerijpt.

Anders is het gesteld met de stembandmusculatuur. Hierin zijn in de neona- 
tale periode slechts in een zeer beperkte mate type I-vezels aantoonbaar, terwijl 
de overigen overwegend als type IIC-"achtig" geduid kunnen worden. Het grote 
aantal type IIC-"achtige" vezels geeft deze spiergroep een "foetaal" karakter.
Dit betekent, dat de stembandmusculatuur bij de pasgeborene nog niet die mate 
van differentiatie heeft bereikt als de extremiteitsmusculatuur. Voor een ver
klaring van de late differentiatie zou men kunnen denken aan een gering gebruik. 
Dit is echter niet juist. Gebleken is, dat de larynx in de intra-uteriene periode 
wel degelijk wordt gebruikt; de larynx wordt geopend en gesloten als onderdeel 
van algemene onrust en bewegingsdrang (Harding, 1977). Dit alles zou men zelfs 
als een vooroefening voor de functie onmiddellijk na de geboorte kunnen beschou-
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wen. In dit opzicht is er geen gebrek aan contracties, maar blijkbaar is voor 
deze spiergroep de tijd nog niet rijp voor vezeltypedifferentiatie en is deze 
vorm van activiteit niet de adequate stimulus hiertoe.

Vorm-ontuikkeling onder -invloed van eisen aan de funotie gesteld

Onmiddellijk na de geboorte maakt de vloeistofkolom in de luchtwegen olaats 
voor een gasuitwisselingssysteem. Evenals bij het dier fungeert de larynx van 
de mens in dit systeem als regelaar van de ademweerstand. Bovendien gaat het 
jonge individu zijn larynx gebruiken voor een nieuwe functie: het vocaliseren. 
Het geluidmaken, een functie die eveneens bij andere diersoorten voorkomt, is 
bij de mens uitgegroeid tot een frequente bezigheid. Tijdens de expiratie, 
adduceert de mens zijn stembanden. Gedurende de fonatie bieden de stembanden 
weerstand tegen de subglottische druk. Hoe gering deze ook is (5 - 10 cm. water
druk), over lange perioden van continu gebruik van de stem, verrichten de in
trinsieke larynxspieren een aanzienlijke arbeid. Aannemelijk is, dat de meeste 
inspanning tegen deze druk door het mediale deel wordt geleverd. Dit is het 
gedeelte dat onder invloed staat van de stemplooigolf (Smith, 1954) die tijdens 
fonatie over het slijmvlies verloopt. Bij de pasgeborene blijken de type I- 
vezels gelocaliseerd in het mediale deel. Het lijkt dan ook passend te veron
derstellen dat de voortdurende activiteit van de musculatuur tegen de subglot
tische druk de stimulus bij uitstek is die bij de mens vezeltypedifferentiatie 
bevordert. De ontwikkeling van een genuanceerde vorm van geluidgeven die, samen 
met een gedifferentieerde articulatie, goed communiceren mogelijk maakt, lijkt 
de voorwaarde te zijn waaronder type II-vezels in de stembandmusculatuur over
gaan in type I. Deze ontwikkeling komt overeen met die van andere spieren 
(zij het op een later tijdstip) waarin langdurige activiteit de overgang van 
type II- naar type I-vezels bevordert (Salmons, 1981).

Een bijkomende ontwikkeling die goede voorwaarden schept voor het voca
liseren, is het rechtop gaan: door het dalen van het tong-hyoTd-1arynx blok 
ontstaat een variabele ruimte voor resonantie en articulatie. Wanneer in het 
eerste levensjaar het kind erin slaagt het hoofd recht op de romp te balanceren, 
gebeurt dat dankzij een contractie-evenwicht van de aan het hyo'fd gehechte 
spieren aan de voorzijde van de hals en de nekspieren. Het hyoTd krijgt hier
door een stabiele plaats, meer naar ventraal en caudaal dan bij de liggende 
baby. De tong en de larynx beginnen daardoor aan hun "descensus" (naar cau
daal). Hierdoor ontstaat de genoemde ruimte in de mond en keelholte, die benut 
wordt voor het kauwen van vast voedsel en voor het resoneren van de stemklank
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en het articuleren van spraakklanken. De tijdstippen dat een kind op vast voed
sel overgaat en gaat babbelen liggen dan ook dicht bij elkaar.

Ve stembandmusaulatuur van de volwassene

Uit de onderzoeksresultaten van deze studie is gebleken dat de histologi
sche en histochemische kenmerken van de stembandmusculatuur weinig verschillen 
van die van de skeletspieren op overeenkomstige leeftijden, zoals bekend uit 
onderzoek van anderen (o.a. Johnson et al., 1973). Na een late start van vezel- 
typedifferentiatie op de zuigelingenleeftijd wordt op volwassen leeftijd een 
type I-/type II-spiervezelverdeling vastgesteld die overeenkomt met andere 
skeletspieren.

Door het binnen de leeftijdsgroepen sterk wisselend aantal preparaten 
afkomstig van mannen en vrouwen is het niet mogelijk een duidelijk inzicht 
te krijgen in het bestaan van eventuele geslachtsverschillen in de histologi
sche of histochemische aspecten van de stembandmusculatuur. Door Brooke en 
Engel (1969) is het bestaan van een geslachtsverschil in extremiteitsspieren 
aangetoond; dit bleek te berusten op een kleinere vezeldiameter van de type 
II-vezels bij vrouwen ten opzichte van die van mannen. Een dergelijk verschil 
kon in de stembandmusculatuur niet worden aangetoond, hoewel sommige spierve
zels in de stembandmusculatuur van de man een grotere diameter hebben dan die 
van de vrouw (zie tabel 7). De massa van de stemband van de man is als gevolg 
van het verschil in lengte en dikte groter dan die van de vrouw; het is niet 
zeker of het aantal spiervezels groter is. Totaal tel 1ingen van spiervezels in 
dwarsgesneden coupes geven onvoldoende informatie omdat de stembanden een 
spits toelopend driekantig verloop hebben. Het aantal vezels is daardoor af
hankelijk van de plaats van de coupe; overeenkomstige plaatsen zijn in stembanden 
afkomstig van mannen en vrouwen niet aan te geven. Bovendien is in dwarse coupes 
de M. thyreoarytenoTdeus niet gemakkelijk af te grenzen van het intralaryngeaal 
verlopend deel van de M. cricothyreoïdeus, nog een reden te meer dat juiste 
aantallen spiervezels niet gegeven kunnen worden.

In dit verband is het interessant aandacht te besteden aan het probleem 
van de stemvirilisatie. Dit verschijnsel, dat aanleiding was tot het boven
staande onderzoek, heeft laryngologen en foniaters de afgelopen twee decennia 
beziggehouden zonder ooit tot een bevredigende oplossing te zijn gebracht. Het 
wordt gekenmerkt door stemveranderingen bij vrouwen die optreden na toediening 
van anabolica. Deze stemveranderingen, die overigens onafhankelijk zijn van de 
dosis (reeds een lage dosering kan ernstige blijvende afwijkingen geven) be
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staan aanvankelijk uit een onvermogen tot juist toontreffen en later een onvaste 
"zware" stem. Het verschijnsel is vaak irreversibel. Bij laryngoscopisch onder
zoek zijn zelden duidelijke afwijkingen waarneembaar. Blijkbaar hebben er veran
deringen in de larynx plaats welke niet met het blote oog waarneembaar zijn. Uit 
het onderzoek van Damsté en Wieneke (1973) blijkt invloed op het bindweefsel 
onwaarschijnlijk. Naar aanleiding van het bovenstaande onderzoek van dè 
stembandmusculatuur kan een hypothese worden opgesteld ten aanzien van het 
ontstaan van het verschijnsel stemvirilisatie. Gebleken is dat de stembandmuscu
latuur een late rijping en een vroegtijdige veroudering vertoont. Er is sprake 
van een orgaan dat het best is toegerust in de leeftijdsfase van 15 - 50 jaar. 
Dit komt ongeveer overeen met de sexueel actieve fase in het menselijk leven. 
Verondersteld zou kunnen worden dat door de anabolica een hypertrofisehe veran
dering optreedt in één of meer spiervezel typen binnen de stembandmusculatuur 
van de vrouw. Deze verandering is uiteraard niet zichtbaar met het blote oog, 
maar zou een redelijke verklaring kunnen vormen voor de optredende stemverande- 
ringen die grotendeels zijn terug te voeren op een verminderde "besturing" van 
de stem. Aangezien materiaal van vrouwen met stemvirilisatie voor deze studie 
niet ter beschikking heeft gestaan, kan deze hypothese niet bewezen worden. Het 
is de vraag in hoeverre dit probleem ooit bevredigend zal worden opgelost aan
gezien het verschijnsel stemvirilisatie bij de vrouw de laatste tijd nog maar 
sporadisch wordt gezien en eventueel onderzoeksmateriaal van deze patiënten 
niet (meer) ter beschikking zal komen.

Vroege veroudering

Een andere bijzonderheid van de stembandmusculatuur vormt de vroegtijdige 
veroudering. De type I-vezels die vooral in veldjes aanwezig waren vlak onder 
of in het ligamentum vocale verdwijnen met het vorderen van de leeftijd. Het 
lipofuscine gehalte is in de stembandmusculatuur vele malen hoger dan in de 
skeletmusculatuur op overeenkomstige leeftijd. Het aantal type II-vezels neemt 
op oudere leeftijd af en de overblijvende atrofiëren. In een aantal vezels 
worden "targetoids" waarneembaar. Er zijn ophopingen van subsarcolemmaal gelegen 
mitochondriën aantoonbaar. Het bindweefselaandeel in de opbouw van de spier 
neemt meer toe dan in de extremiteitsmusculatuur. Enkele van deze verschijnse
len zouden te duiden zijn als gevolg van denervatie (atrofie van spiervezels 
en misschien targetoids), andere zijn duidelijk myopathisch (mitochondriale 
ophopingen, 1ipofuscine-gehalte).
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De stembandmusoulatuur van de ondsrzoohte proefdieren

Een opmerkelijk verschijnsel in de stembandmusoulatuur van de onderzochte 
proefdieren is het lage percentage dan wel de volledige afwezigheid van type 
I-vezels. Een relatie met een minder frequent gebruik van de larynx als gel uid- 
makend orgaan lijkt aanwezig maar kan niet worden bewezen. Een vergelijking 
tussen de verschillende onderzochte soorten is niet verantwoord aangezien de 
mate van gebruik van de larynx als geluidmakend orgaan onderling geenszins te 
correleren valt. Overigens is gebleken dat er bij de onderzochte diersoorten 
slechts geringe aanwijzingen aantoonbaar zijn voor het eventueel bestaan van 
een geslachtsverschil (zie tabel 17 t/m 21). Indien bij een bepaald diersoort 
een verschil in fonatie kan worden onderscheiden dan lijkt dat niet te zijn 
bepaald door verschillen in eigenschappen dan wel afmetingen van de spiervezels.

Conclusie

Uit het voorgaande kan men concluderen, dat de type I-vezels in de stem- 
bandmusculatuur van de mens ontogenetisch op een laat tijdstip verschijnen.
Dat kan worden verklaard als een adaptatie van de musculatuur aan functies 
(het foneren dat uitgroeit tot communiceren) die in het leven van mensen meer 
dan in dat van dieren op de voorgrond treden. Anderzijds worden reeds op rela
tief jonge leeftijd verouderingsverschijnselen waarneembaar. Verondersteld 
mag worden dat er verband is tussen het verschijnen van type I-vezels in de 
stembandmusculatuur en het gebruik van de larynx als geluidproducerend orgaan 
Daarmee zou de hypothese van Pressman en Kelemen (1955) om de sfincterfunctie 
als primaire functie en de vocalisatie als secundaire te duiden, steun hebben 
gekregen. Deze hypothese was op grond van vergelijkend fysiologische en fylo
genetische beschouwingen opgesteld en heeft nu door dit morfologisch en histo- 
chemisch onderzoek aan waarschijnlijkheid gewonnen.
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SAMENVATTING

In dit proefschrift zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek 
naar de histologische en histochemische eigenschappen van de stembandmuscu- 
latuur bij mensen en dieren. Bij mensen is de stembandmusculatuur van ver
schillende leeftijdsgroepen onderzocht zodat een goed overzicht kon worden 
verkregen over de veranderingen die plaatsvinden tijdens het leven. Een 
dergelijk onderzoek van de stembandmusculatuur is tot op heden niet verricht.
Het histologisch onderzoek is vrijwel altijd beperkt gebleven tot dikke 
paraffine coupes waarbij vooral aandacht werd geschonken aan het bestaan van 
een netwerk van de spiervezels en de mogelijke aanhechting van de spiervezels 
aan het bindweefsel van het ligamentum vocale. Vooral dit laatste is een 
onderwerp van langdurige discussie geweest omdat de spiervezels vlak onder 
het ligamentum vocale werden beschouwd als de "touwtjes" waarmee aan het liga
mentum vocale werd getrokken. Deze zouden dan in staat zijn om de spannings- 
toestand in het ligamentum te bepalen. Aan dit idee werd vooral waarde gehecht 
door de onderzoekers die trachtten de theorie van Husson (1950) van de zoge
naamde "coup pour coup innervatie" met morfologische bewijzen te staven. Aan
wijzingen voor een afwijkende morfologie werden evenwel niet gevonden (o.a.
Manni, 1960). De enige enzymhistochemische onderzoekingen dateren van Hefter 
(1967) die een normaal verdelingspatroon van stofwisselingsenzymen vond in de 
stembandmusculatuur van volwassenen, en van Teig (1978) en Rosenfield (1982) 
die met behulp van de myosine ATPase techniek een normaal verdelingspatroon vonden 
van type I- en type II-vezels in de stembandmusculatuur van de volwassene.

Zoals uit hoofdstuk I blijkt is in het verleden door onderzoekers van de 
menselijke larynx uitsluitend aandacht besteed aan het geluidvormende aspect 
van de stembanden bij de mens. Dat ook dieren over "stembanden" beschikken 
overeenkomstig die van de mens, zonder deze evenwel te gebruiken voor gel uid- 
productie, heeft langdurig weinig aandacht gehad. Het heeft tot 1955 geduurd 
voordat Pressman en Kelemen de hypothese publiceerden dat de primaire functie 
van de stembanden bij mens en dier dezelfde is: een beschermingsmechanisme 
van de lagere luchtwegen. Dat de mens tevens in staat is geluid voort te brengen 
met deze spierbindweefselstructuren is door hen beschouwd als een mechanisme 
dat er later in de fylogenese aan toegevoegd was (secundair). Het bleef echter 
bij deze hypothese, immers een morfologisch substraat voor deze theorie konden 
zij niet aangeven. Fink (1974) stelde de door Pressman en Kelemen primair ge
noemde functie, namelijk bescherming van de lage luchtwegen, op het tweede plan.
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Als anaesthesist beschouwde hij de regelingsfunctie van de luchtweerstand door 
de stembanden als belangrijkste functie. De door Pressman en Kelemen aange
voerde sfincterfunctie werd door hem ontkend aangezien hij geen enkel verband 
zag tussen een simpele ronde sluitspier en een ingewikkelde structuur als de 
larynx. In dit proefschrift is echter de functiebeschrijving aangehouden volgens 
Pressman en Kelemen.

Om een volledig beeld te verkrijgen van de positie die de stembanden binnen 
de larynx innemen wordt het samenspel van alle krachten beschreven, zowel van 
binnen als van buiten de larynx, die de positie en de werking van de stembanden 
beïnvloeden. In hoofdstuk II worden de anatomische aspecten toegelicht; daar
bij wordt tevens aandacht geschonken aan het probleem van de aanhechting van 
de spiervezels aan het ligamenteuze gedeelte van de stemband. Uit de beschrij
ving van de embryologie en de verschillende groeisnelheden van de larynx gedu
rende perioden in het leven van de mens wordt vervolgens duidelijk dat deze 
tot aan de puberteit langzamer groeit dan andere delen van het menselijk lichaam 
en daarna vooral bij de jongen een groeispurt toont. Hieruit valt het belang van 
de larynx als secundair geslachtskenmerk af te leiden. Gegevens van de fase na de 
puberteit zijn beperkt. Verouderingsverschijnselen van de stem zijn tot nu toe 
toegeschreven aan de mate van verkalking van het larynxskelet.

In hoofdstuk III wordt nader ingegaan op de herkomst en bewerking van het 
onderzochte materiaal. Stembandmusculatuur is moeilijk te verkrijgen. Biopsieën 
zijn niet op verantwoorde wijze te nemen. Daarom is men afhankelijk van obduc- 
tiemateriaal of van materiaal verkregen tijdens laryngectomieën. Beide groepen 
zijn bepalend voor een overwegend aandeel van ouderen in het onderzochte ma
teriaal. In deze studie zijn de stembandspieren onderzocht van 5 zuigelingen 
(3 meisjes, 2 jongetjes) van 5 maanden en jonger, en 18 volwassenen (5 
vrouwen, 13 mannen) van 20 - 90 jaar. Op dit materiaal zijn de volgende histolo
gische technieken toegepast: haematoxyline en eosine (HE)-, elastine - van 
Gieson - Unna (EGU)- en de gemodificeerde Gomori trichroom (GT)-kleuring. Bo
vendien werden de volgende histochemische methoden gebruikt: myosine adenosine 
tri-fosfatase (myosine ATPase), nicotinamide adenine dinucleotide gereduceerd 
tetrazolium reductase (NADHTR), succinaat dehydrogenase (SDH), menadion "linked" 
a-glycerofosfaat dehydrogenase (a-GPD), fosforylase (a-glucanfosforylase of 
GPA), perjoodzuur Schiff (P.A.S.), Sudan black B (SBB), oil red 0 (0R0), zure 
fosfatase en kleuring volgens Schmorl. Tevens zijn op het materiaal kwantita
tieve methoden toegepast waardoor inzicht is verkregen in de grootteverdeling 
van zowel type I- als type II-vezels in alle onderzochte gevallen.

Voor een beter begrip van de histochemische eigenschappen van de stemband-
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musculatuur in de M. vocalis wordt in hoofdstuk IV een overzicht gegeven van 
de diverse methoden van spiervezel typering. Hierin wordt duidelijk dat spier
vezels zich niet gemakkelijk laten inpassen in een bepaald schema noch wat 
betreft contractiesnelheid noch wat betreft hun stofwisselingseigenschappen. 
Globaal gaat het om het onderscheid tussen type I-(langzaam contraherende) en 
type II-(snel contraherende) spiervezels. In dit proefschrift is de methode 
van Dubowitz en Brooke (1973) gebruikt waarbij de spiervezels worden ingedeeld 
als type I, type IIA, IIB of IIC al naar gelang de reactie van het myosine 
ATPase. Gebleken is dat in obductiemateriaal deze reactie onvoldoende duide
lijkheid geeft voor een indeling in subtypen van type II-spiervezels (hoofd
stuk V, VI en VII). In deze gevallen zijn de stofwisselingsreacties van de onder 
zochte spiervezels als maatgevend beschouwd. Door Dubowitz en Brooke (1973) 
is aangegeven welke stofwisselingsreacties behoren bij een bepaald subtype.
In deze studie zijn de spiervezels qua stofwisselingsreactie daaraan gerela
teerd en daarom geduid als type IIA-"achtig", type IIB-"achtig" en type IIC- 
"achtig".

In hoofdstuk V is het onderzoek beschreven van de stembandmusculatuur van 
de zuigeling. Aangetoond wordt dat de stembandmusculatuur van de zuigeling 
bestaat uit weinig gerijpte vezels met een beperkte vezeltypedifferentiatie.
Het overgrote deel van de vezels bestaat uit type II-vezels. Een belangrijk 
gedeelte van deze type II-vezels heeft een type IIC-"achtige" karakteristiek, 
dat wil zeggen dat deze nog tot het ongedifferentieerde vezel type behoort.

In hoofdstuk VI blijkt dat de stembandmusculatuur van de volwassen leef
tijdsgroep (20 - 50 jaar) gerijpt is tot een spiergroep met vele kenmerken 
van de extremiteitsmusculatuur van overeenkomstige leeftijd. De begrenzing aan 
de mediale zijde is niet glad maar onregelmatig en vertoont een guirlande-aspect 
Het aandeel van het perimysiale en endomysiale bindweefsel is in de opbouw van 
deze spier groter dan in andere skeletspieren. Het enzymhistochemisch reactie
patroon van de soiervezels toont een type I-/type II-spiervezeltypeverhouding 
welke overeenkomt met diverse skeletspieren. Het percentage vezels met een 
aëroob metabolisme is in de meerderheid. Een geslachtsverschil ten aanzien van 
de morfologie of het enzymhistochemisch reactiepatroon van de spiervezels werd 
niet gevonden. Dit blijkt dus uitsluitend te berusten op een verschil in massa 
van het larynxskelet en daarmee verbonden de stemband c.q. de stembandmuscula
tuur.

Op oudere leeftijd treden een aantal opmerkelijke verschijnselen binnen de 
stembandmuscul atuur op (hoofdstuk VII). Het blijkt dat het endomysiaal bind
weefsel en met name het elastine, in hoeveelheid toeneemt. De fascikelsgewijze
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rangschikking verdwijnt en daarmee de guirlande-achtige begrenzing aan de me
diale zijde van de musculatuur. Een bijzonder aspect is het voorkomen van 
zogenaamde "targetoids": gebieden in de spiervezels met verlaagde activiteit 
van mitochondriale enzymen. Bovendien worden in subsarcolemmale gebieden op
hopingen van mitochondriën waargenomen. In veel spiervezels komen ophopingen 
van lipofuscine voor in grotere hoeveelheden dan bekend van de onderzoeks
gegevens van de skeletmusculatuur van overeenkomstige leeftijd.

Om de resultaten gevonden bij het onderzoek van de humane stembandmuscu- 
latuur te vergelijken met die bij dieren, die al dan niet de larynx gebruiken 
als geluidprodurend orgaan, is onderzoek (hoofdstuk VIII) verricht bij een 
aantal diersoorten, waarvan de verhouding arytenoid versus lengte van de to
tale stemband overeenkwam met die van de mens (45%). Bij alle dieren (muis, 
cavia, konijn, hond, aap) werd een totale afwezigheid dan wel een beperkt 
percentage van type I-spiervezels waargenomen. Indien deze type I-spiervezels 
aanwezig zijn dan blijken ze uitsluitend gelocaliseerd in het mediale gedeelte 
van de stembandmusculatuur. Het stofwisselingsreactiepatroon van de spiervezels 
is onderling verschillend maar over het algemeen kan worden gesteld dat het 
mediale gedeelte van de stembandmusculatuur meer over aerobe enzymactiviteit 
beschikt terwijl het laterale gedeelte meer opvalt door anaerobe enzymactivi- 
teit. Alle resultaten zijn in een schema achterin dit boek vervat om een ver
gelijking mogelijk te maken met de gevonden resultaten bij de mens zowel op 
zuigelingenleeftijd als volwassenleeftijd. Een verband tussen gel uidproductie 
en de aanwezigheid van type I-vezels lijkt aanwezig maar valt moeilijk te 
bewijzen. Hierop wordt in hoofdstuk IX nog eens nader ingegaan. Zowel de stem- 
bandmusculatuur van de onderzochte diersoorten als die van de humane zuigeling 
vallen op door een relatief laag percentage type I-vezels. Beide groepen gebrui
ken hun stembanden (nog) weinig voor gel uidproductie. Bij de volwassene blijkt 
de stembandmusculatuur zich ontwikkeld te hebben als ware het een normale 
skeletspier zij het met een late start van vezeltypedifferentiatie op de zui
gelingenleeftijd. Het lijkt waarschijnlijk dat deze late rijping een gevolg is 
van het foneren dat op de zuigelingenleeftijd begint en een steeds genuanceer
der vorm gaat krijgen tijdens de verdere ontwikkeling. Stimulus bij uitstek 
tot deze vezeltypedifferentiatie lijkt de voortdurende subglottische druk tij
dens fonatie te zijn, hoe gering deze ook is. Vroege verouderingsverschijn- 
selen zijn evident. In deze musculatuur worden reeds op jong volwassen leeftijd 
en zeker op middelbare leeftijd verschijnselen duidelijk welke in het skelet- 
spierweefsel eerst op veel oudere leeftijd worden waargenomen. Veranderingen 
in het stemkarakter op oudere leeftijd lijken mede verklaard door veranderingen
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in de stembandmusculatuur. Daarnaast spelen andere factoren zoals o.a. verstij
ving van de gewrichten een belangrijke rol. Bovenstaande bevindingen geven 
steun aan de hypothese dat de stembanden in eerste instantie functioneren als 
een sfincter terwijl het geluidgeven als een secundaire functie beschouwd 
moet worden.
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SUMMARY

This thesis presents the results of a study of the histological and histo- 
chemical features of the vocal musculature of human and other species of mammals.

For the first time the changes which occur in the human vocal musculature 
during development and ageing have been investigated.Previous histological work 
seems to have been limited to the study of paraffin sections of the muscle 
fibres lying under the ligamentum vocale,and their possible connective tissue 
attachments.These fibres were of interest because they have been long regarded 
as the "strings" which "pulled" the ligament and thereby determined its tension. 
They particularly attracted the attention of researchers attempting to find 
morphological evidence for the so-called "coup pour coup" theory of innervation 
advanced by Husson (1950).Nor is there any evidence that these muscles differ 
in any important respect from other skeletal muscles (see,among others,Manni, 
(I960)).Only three histochemical studies appear to have taken place to date. 
Hefter (1967) found a normal distribution of metabolic enzymes in the vocal 
musculature of human adults,and Teig (1978) and Rosenfield (1982) .using the 
ATPase technique .showed a normal skeletal muscle distribution of type I- and 
type II-fibres in the vocal cord of the human adult.

Chapter I

Previous investigators of the musculature of the human vocal cords have 
focussed their attention on their sound producing capability.The fact that some 
other species of mammals possess "vocal" cords similar in almost all respects 
to those of man without necessarily using them to make a noise (sound).seems 
to have been largely ignored.lt was not until 1955 that Pressman and Kelemen 
first put forward the idea that the primary function of the vocal cords in both 
man and the other mammal species might be to protect the lower respiratory 
tract.They regarded the human ability to use this complex of muscle and connec
tive tissue to make sounds as a late,and secondary,phylogenetic development.
But their hypothesis remained a hypothesis;they were unable to produce any 
morphological evidence to support it.

Fink (1974) reversed their developmental sequence.An anaesthetist,he con
sidered that the primary function of the vocal cords was to regulate the re
sistance to the passage of air (or gas);protection of the respiratory tract 
was secondary.He discounted Pressman and Kelemen's concept of the vocal cords
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as a sphincter. In his view,a simple muscular ring bore no resemblance to so 
complex a structure as the vocal cords.

In the present study,however,the functional and developmental sequence 
proposed by Pressman and Kelemen has been retained.

Chapter II

In order to appreciate the role of the vocal cords in the function of the 
larynx as a whole,it is necessary to study the forces,both internal and external 
which may influence their position and movement.In this chapter the anatomical 
aspects are considered.Particular attention is devoted to the attachments of 
the muscles to the ligamentous portion of the cords.Study of the larynx in the 
embryo and at various stages of life after birth,shows that until puberty its 
rate of growth is slower than that of the rest of the body,and that this has 
no hearing on its importance as a secondary sexual characteristic.Data for the 
post-pubertal phase are sparse.Changes in the voice which occur with age have 
hitherto been attributed to the degree of calcification of the laryngeal ske
leton.

Chapter HI

The origins and preparation of the specimens employed in the investigation 
are discussed.Human material is not easy to obtain.Biopsy carries with it a 
degree of risk which makes it unacceptable for the purpose of scientific inves
tigation .Thus the only remaining sources were autopsy subjects and patients 
undergoing laryngectomy.This accounts for the preponderance of older subjects 
in the present investigation.

A total of 23 specimens were examined.Five (2 male,3 female) were ob
tained from infants of 5 months of age or less;18 (13 male,5 female) were ob
tained from adults ranging in age from 20 to 90 years.

The following histological techniques were used:haemotoxylin and eosin 
(HE),elastine van Gieson-Unna (EGU),and the modified Gomori trichrome stain 
(GT).The specimens were also subjected to histochemical examination by the 
following methods:myosine adenosine triphosphatase (ATPase).nicotinamide 
adenine dinucleotide reduced tetrazolium reductase (NADHTR) ,succinate dehy
drogenase (SDH),menadion "linked" a- glycerophosphate dehydrogenase (a-GPD), 
phosphorylase ( a-glucanphosphorylase or GPA) ,periodic acid Schiff (PAS),
Sudan Black B (SBB),oil red 0 (0R0),acid phosphatase and Schmorl's stain.
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Quantitative methods designed to determine the distribution of type I- and 
type II- fibres were applied to all specimens.

Chapter IV

The various methods of typing muscle fibres are reviewed.Muscle fibres 
do not lend themselves readily to detailed classification,but two broad groups 
may be distinguished,the type I,or slowly contracting and the type II or 
rapidly contracting fibres.Dubowitz and Brooke (1973) further divided type II 
fibres into sub-groups IIA,IIB and IIC,according to their ATPase reactions, 
and their method was followed in the present investigation.However,the ATPase 
reaction alone was insufficient for the classification of autopsy material 
into the type II sub-groups;so that additional tests had to be applied.Dubowitz 
and Brooke (1973) indicate which metabolic reaction most closely characterises 
which sub-group,and using these reactions it was possible to classify the fibres 
studied as type IIA-,IIB- and IIC-"like".

Chapter V

The vocal musculature of the infant is discussed .The majority of the 
muscle fibres are shown to be immature and poorly differentiated.Most are 
type II-fibres with a preponderance of type II-sub-group C.

Chapter VI

By the time adulthood (20-50 year age-group) has been reached,considerable 
changes are shown to have taken place.The vocal musculature displays most of 
the characteristics of skeletal muscle in other parts of the body of the same 
subject.The medial border is not smooth but shows an irregular,scalloped 
aspect.There is,however,more peri- and endo-mysial connective tissue than in 
the other skeletal muscles.The histochemical reaction to enzymes also demon
strates a type I/type II relationship corresponding to skeletal muscle as a 
whole.More than 50 t of these fibres metabolise aerobically.No sex difference 
could be demonstrated,either morphologically or histochemically.lt is concluded, 
therefore,that sex differences are simply a function of the mass of the laryn
geal skeleton and its associated muscles.
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Chapter VII

In old age a number of noteworthy changes occur in the vocal muscles.
The endomysial connective tissue.and especially elastine.increases.The fasci
cular architecture disappears and with it the scalloped aspect of the medial 
border.Also noteworthy is the appearance of so-called "targetoids" ;areas of 
muscle with a low mitochondrial enzyme activity.The mitochondria tend to con
centrate below the sarcolemma.Many fibres show greater concentrations of lipo- 
fuscin than in other skeletal muscles within the same subject.

Chapter VIII

A comparative study was made of the vocal musculature of some other mam
malian species.The criterion for selection was the relationship of the length 
of the arytenoids to that of the vocal cords.In man it is 45 %.Mouse,guinea 
pig,rabbit,dog and monkey correspond closely to man in this respect and were 
therefore selected for study.Some of these species do make noises with their 
vocal cords,others do not.Type I-fibres were either absent or only present in 
very small quantities in each of the species studied.Furthermore,where they 
were present they appeared to be confined to the medial part of the vocal 
musculature.Although there were numerous species-specific variations in the 
metabolic reaction patterns.aerobic enzyme activity was generally confined 
to the medial parts of the vocal musculature and anaerobic to the lateral.
The results of all human and animal studies are tabulated at the end of the 
book for ease of comparison.There appeared to be a relationship between the 
ability to produce sound and the presence of type I-fibres in the vocal muscles, 
but evidence to support this observation is difficult to evince.This point 
is covered in more detail in the following chapter.

Chapter IX

The relatively low percentage of type I-fibres in the studied mammals 
and the human infant is striking.Neither group makes very sophisticated sounds 
with its vocal cords.The human adult on the other hand possesses a vocal mus
culature which has developed to a point where it corresponds closely to the 
rest of the skeletal muscles.This development,particularly in the differentia
tion of the muscle fibres.begins late in infancy,and appears to be the result 
of phonation,which,as the child matures.becomes subtler and more sophisticated
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The primary stimulus seems to be subglottic pressure.This is continuously 
raised during speech,albeit at times by only a very small amount.

Signs of ageing appear early.In some young and in all middle-aged adults 
changes which only occur much later in other skeletal muscles.have already 
taken place.The characteristic ageing of the human voice seems to be explicable, 
at least in part,by observed changes in the vocal musculature,although other 
factors,such as stiffening of the joints,may also play their part.

All these findings tend to support the hypothesis that the primary function 
of the vocal cords is that of a sphincter,and that sound-production is a 
secondary functional development.
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Schematische weergave van het reactiepatroon van een aantal histologische 
en histochemische technieken toegepast op de stembandmusculatuur van humaan 
en dierlijk materiaal. Frontale doorsneden. Het thyreoïdkraakbeen (gearceerd) 
is telkens links. De hoeveelheid "zwarting" is een maat voor de activiteit van de 
enzymen dan wel het percentage vezels met een positief stofwisselingsproduct. 
Zwart duidt op hoge activiteit, grijs op intermediaire activiteit, wit op lage 
of geen activiteit. Een moza'fekpatroon wordt aangegeven met een ruitjesverdeling 
waarbij het reactiepatroon van de vezels blijkt uit de mate van "zwarting".

ATPose-63 ATPose-46 NADH-t 0.-GPD GP-A





STELLINGEN

behorende bij het proefschrift:

De stembandmusculatuur. Een histologische en histochemisehe studie.

1. De menselijke stembandmusculatuur komt laat tot rijping en veroudert 
vroeg.

dit proefschrift

2. In histologisch en histochemisch opzicht bestaat geen onderscheid 
tussen een mediaal en lateraal gedeelte van de menselijke stemband
musculatuur.

dit proefschrift

3. De fijne regulatie van de contractietoestand van de stembandmusculatuur 
en daarmee van het voortgebrachte geluid komt tot stand langs acoustische 
terugkoppeling en niet via spierspoelen.

Wyke, B.D. (1974), Fol. Phoniat. 26: 295-306.
dit proefschrift

4. Door de lage frequentie van type I-spiervezels in de stembandmusculatuur 
bij dieren is dierexperimenteel onderzoek voor de verklaring van verschijn
selen in humane stembandmusculatuur niet zinvol.

dit proefschrift

5. Bij patiënten met een glomustumor gepaard gaande met hypertensie dient 
ook naar een pheochromocytoom elders te worden gezocht.

Kersing, W. (1977), Arch. Oto-Rhino-Laryng.
217: 463-473.

6. Bij de medische en paramedische opleidingen wordt onvoldoende aandacht 
geschonken aan de economische aspecten van de gezondheidszorg.



7. Hoewel Robert Schumann veel van zijn werken later heeft herzien, betekent 
dit niet dat deze versies altijd de voorkeur genieten voor uitvoering.

Chissell, J. (1976): Schumann, Dent & 
Sons. London.

8. Een vergroot adenoid dient eerder als gevolg dan als oorzaak van habitueel 
mondademgedrag beschouwd te worden.

9. Mondademhaling is uitsluitend mogelijk bij de mens door de grote afstand 
velum/epiglottis. Aangezien bij zuigelingen, evenals bij dieren, velum en 
epiglottis met elkaar in nauwe relatie staan, moet het rechtoplopen, 
waarbij de afstand tussen velum en epiglottis toeneemt, mede als oorza
kelijke factor voor het ontstaan van habitueel mondademgedrag worden 
beschouwd.

10. In verband met het in het voorgaande gestelde, dient habitueel mondadem
gedrag reeds in het eerste levensjaar te worden onderkend en behandeld.

11. Het gebruik van de fopspeen verdient herwaardering.






