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I. Gehoororgaan en evenwichtszintuig

A. Vroege ontwikkeling

Het gehoororgaan en het evenwichtszintuig bestaan uit

componenten afkomstig van ectodermale, mesenchymale, en

entodermale delen van het embryonale kopgebied. Kort

samengevat worden de uitwendige gehoorgang en het

trommelvlies gevormd uit de eerste embryonale kieuwspleet,

en het middenoor uit de eerste embryonale kieuwzak. De

vliezige gedeelten van de cochlea en het evenwichtsorgaan

ontstaan uit een invaginatie van het kopectoderm, het

labyrinthblaasje. Het benige labyrinth ontstaat hieromheen uit

het mesenchym. De auricula (de oorschelp) ontstaat uit het

ectoderm van de eerste en tweede embryonale kieuwbogen.

Ontwikkeling van het vliezige labyrinth

Figuur 1. Vorming van het labyrinthblaasje.
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Reeds in een vroeg embryonaal stadium (derde-vierde week) begint de ontwikkeling van het gehooror-

gaan en het evenwichtszintuig. Deze ontwikkeling is symmetrisch, dat wil zeggen, gelijktijdig aan beide

zijden van het kopgebied. Terwijl aan de buitenzijde van het kopgebied de eerste kieuwspleet naar

mediaal invagineert en de eerste kieuwzak ontstaat als een laterale evaginatie van de voordarm,

ontwikkelt zich dorsaal in het kopectoderm een verdikking, ter hoogte van het rhombencephalon (Figuur

1). Deze ectodermale verdikking wordt de labyrinthplacode genoemd. Door relatief snellere groei van het

omringende ectoderm komt deze placode diep te liggen en snoert zich af van het ectoderm. Deze

afsnoering wordt het labyrinthblaasje (de otocyst) genoemd. Het ventrale gedeelte van het laby-

rinthblaasje ontwikkelt zich tot de sacculus en de ductus cochlearis (Figuur 2), en het het dorsale gedeelte

ontwikkelt zich tot de utriculus, de  halfcirkelvormige kanalen en de ductus endolymphaticus. Om deze

structuren heen concentreert zich mesenchym. Dit vormt eerst kraakbeen dat later verbeent tot het benige

labyrinth.

Figuur 2. Vorming van het vliezige labyrinth

Ontwikkeling van het middenoor

Het middenoor ontstaat uit de eerste kieuwzakDe bekleding van het middenoor is dienovereenkomstig

van entodermale oorsprong. Het distale gedeelte van de eerste kieuwzak komt in contact met de bodem

van de eerste kieuwspleet, en verwijdt zich tot het cavum tympani (het middenoor; Figuur 3). De
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membraan die de kieuwzak en de kieuwspleet van elkaar scheidt, breekt niet door maar groeit uit tot de

membrana tympani (het trommelvlies). De doorsnede van het proximale gedeelte van de eerste kieuwzak

neemt minder sterk in omvang toe als dat van het distale gedeelte, en ontwikkelt zich tot een buisachtige

structuur: de tuba auditiva (de buis van Eustachius) die het middenoor met de pharynx verbindt.

Figuur 3. Ontwikkeling van het cavum tympani en de gehoorbeentjes.

Ontwikkeling van de gehoorbeentjes

De gehoorbeentjes ontwikkelen zich uit verdichtingen van het mesenchym dat naast de eerste kieuwzak is

gelegen (Figuur 3). Pas nadat ze zijn gevormd worden de gehoorbeentjes opgenomen in het cavum

tympani. De eerste kieuwzak wordt craniaal begrensd door het mesenchym van de eerste kieuwboog, en

caudaal door het mesenchym van de tweede kieuwboog. Uit het mesenchym van de eerste kieuwboog

ontstaan de malleus en de incus. Uit de tweede kieuwboog ontstaat de stapes (Figuur 3).

In de ontwikkeling vergroot het cavum tympani zich zodanig ten koste van het omringende mesenchym

dat de gehoorbeentjes in het cavum komen te liggen en bekleed worden met dezelfde epitheliale laag als

die van het cavum tympani. Deze onstaanswijze verklaart waarom de epitheliale bekleding van het

middenoor, inclusief die van de gehoorbeentjes, sensibel wordt geinnerveerd door een hersenzenuw die

ook de slijmvliezen van de pharynx innerveert (n. glossopharyngeus, nIX).

Aan de malleus en de stapes hechten spiertjes vast. Deze spiertjes zijn afkomstig uit het mesenchym van

de kieuwboog waarin het betreffende gehoorbeentje is ontstaan; ze worden geïnnerveerd door de

branchiomotorische hersenzenuw van die kieuwboog. De m. tensor tympani, die vasthecht aan de

malleus (Figuur 7A), wordt geinnerveerd door een takje van de n. trigeminus (nV; eerste kieuwboog). De

m. stapedius, die vasthecht aan de stapes, wordt geinnerveerd door de n. facialis (n. VII; tweede

kieuwboog).
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Ontwikkeling van de oorschelp

De auricula ontstaat uit zes ectodermale zwellingen die zich ontwikkelen rondom de eerste kieuwspleet.

Drie van deze zwellingen behoren bij de eerste kieuwboog; de overige bij de tweede kieuwboog. Deze

zwellingen vergroeien met elkaar en vormen uiteindelijk de auricula.

B. Bouw van het gehoor- en evenwichtsorgaan

Er kunnen drie 'oren' worden onderscheiden (Figuur 4). Deze hebben niet alleen een duidelijke

morfologische identiteit, maar ook elk een eigen embryonale oorsprong.

Figuur 4. Overzicht gehoor- en evenwichtsorgaan

 A. Auris externa (het buitenoor). Dit gedeelte bestaat uit de auricula (de oorschelp) en de meatus

acusticus externus (de uitwendige gehoorgang). De auris externa eindigt bij het trommelvlies.

 B. Auris media  (het middenoor). Het middenoor bestaat uit het cavum tympani (de trommelholte) en

de drie ossicula auditus (de gehoorbeentjes): malleus, incus en stapes.

 C. Auris interna (het binnenoor). Dit gedeelte bestaat uit het benige labyrinth met daarin het vliezige

labyrinth.
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Auris externa

De auricula is een huidplooi met een skelet van

elastisch kraakbeen (links) .

De buitenrand heet de helix. De diepste

impressie is de concha. Deze wordt aan de

voorzijde geflankeerd door een verhevenheid,

de tragus.

Meatus acusticus externus

De meatus acusticus externus is ongeveer 2,5 cm lang

(rechts). Het laterale een-derde gedeelte heeft een

kraakbenige wand; het mediale twee-derde gedeelte

ligt in het os temporale en heeft een benige wand. De

bekleding van de meatus bestaat uit huid waarin

haren, zweetklieren en talgklieren (de glandulae

ceruminosae; cerumen = oorsmeer) voorkomen. De

meatus acusticus externus heeft een 'S'-vormig

verloop, dat wil zeggen hij verloopt van buiten naar

binnen eerst naar voren en buigt dan naar achteren,

en vervolgens iets naar voren en naar boven.

De gehoorgang heeft met zijn voorwand een nauwe

relatie met het kaakgewricht. De klinische betekenis

hiervan is dat arthrose van het kaakgewricht zich

vaak manifesteert als oorpijn. De gehoorgang kan

volledig tot aan de membrana tympani worden

geïnspecteerd door de oorschelp licht naar achteren

en naar boven te trekken. In de figuur links ziet u de

orientatie van het trommelvlies in de schedel

(overdreven groot getekend; de omvang is die van 1

eurocent)
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Innervatie en vascularisatie van het buitenoor

Het grootste gedeelte van de auricula wordt sensibel geinnerveerd door de n. auricularis magnus,

afkomstig uit de plexus cervicalis. Een klein deel aan de bovenzijde wordt geinnerveerd door de n.

occipitalis minor, eveneens afkomstig uit de plexus cervicalis. De tragus wordt geinnerveerd door de n.

auriculotemporalis (tak van nV). Een sensibel takje van de n. vagus (nX) innerveert de concha, de meatus

acusticus en de buitenste laag van de membrana tympani. Dit takje wordt de ramus auricularis nervi vagi

genoemd. Mechanische prikkeling van het trommelvlies kan vagus-reflexen veroorzaken (bijvoorbeeld

hoestreflex; overgeven, verandering van hartritme!).

De vascularisatie van de auris externa wordt verzorgd door takjes van de a. temporalis superficialis en

door bloedvaatjes die direct afkomstig zijn van de a. carotis externa.

Membrana tympani

De membrana tympani bestaat uit

drie lagen. Van buiten naar

binnen bestaat het trommelvlies

eerst uit een epitheellaag (van

ectodermale afkomst) met een

sensibele innervatie door de n.

trigeminus (nV) en nervus vagus

(nX). Vervolgens is er een

bindweefsellaag (van

mesodermale oorsprong). De

binnenste laag bestaat uit

eenlagig kubisch slijmvlies (van

entodermale oorsprong en

sensibel geinnerveerd door de n.

glossopharyngeus, nIX). De membrana tympani staat scheef op het sagittale vlak: de membrana is gericht

naar lateraal, anterior en naar onderen. Vanuit de gehoorgang gezien kijkt men er schuin van onderen

tegenaan.

Bij inspectie van de membrana tympani ziet men een parelgrijs, glad en glanzend vlies. Dit vlies is

uitgespannen in een aan de bovenzijde onderbroken kraakbenige ring, de annulus tympanicus (Figuur 6).

Aan de membrana wordt een pars tensa en een pars flaccida onderscheiden (Figuur 6). De pars tensa is

het deel van de membrana uitgespannen tussen de annulus tympanicus en de steel van de malleus. De



Zintuigen - Anatomie

9

pars flaccida (de membraan van Shrapnell) is het niet-gespannen deel, boven de malleus-steel. De pars

tensa is concaaf, met het diepste punt (de umbo) naar mediaal gericht.

Auris media

Figuur 7A. Bouw van het middenoor

De auris media is een met lucht gevulde ruimte (het cavum tympani) waarin zich drie gehoorbeentjes (de

ossicula auditus) bevinden (Figuur 7): de malleus, incus en stapes. Het cavum tympani heeft de vorm van

een biconcave lens. De hoogte van het cavum is 15 mm. De mediolaterale afstand (tussen de umbo en het

promontorium) is klein: 2 mm.
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Figuur 7B: gehoorbeentjes. Let op de schaal.

De gehoorbeentjes vormen een keten van elementjes tussen de lateraal gelegen membrana tympani en de

mediaal gelegen fenestra vestibuli (het ovale venster; zie Figuur 7B). Ze worden op verschillende

manieren op hun plaats gehouden:

-  Doordat de malleus en de stapes bevestigd zijn aan, respectievelijk, het trommelvlies en het ovale

venster.

- Door een aantal ligamenten tussen de gehoorbeentjes en de wanden van het cavum tympani. De

belangrijkste zijn het lig. mallei laterale en superius, en het lig. incudis superius.

- Door de m. tensor tympani (tussen de wand van de tuba auditiva en de malleus, zie Figuur 7B) en

de m. stapedius (tussen de wand van het cavum tympani en de stapes).

De ruimte in het cavum tympani boven de gehoorbeentjes heet de recessus epitympanicus. De auris media

staat in open verbinding met de pharynx (via de tuba auditiva) en met de cellulae mastoideae (via de

aditus ad antrum mastoideum en het antrum mastoideum).
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Wanden van het cavum tympani

Het cavum tympani heeft vier wanden: lateraal, anterior, mediaal, en posterior. Verder heeft het een dak

en een bodem.

Figuur 8: Schematisch aanzicht van de pairies labyrinthicus. U kijkt  in mediale richting vanaf een positie

ter hoogte van het trommelvlies.

1. Laterale wand: paries membranaceus. Deze wand wordt voor het grootste gedeelte ingenomen door de

membrana tympani (het trommelvlies).

2. Anteriore wand: paries caroticus. Het cavum tympani is door een dunne botlamel gescheiden van de a.

carotis interna. Er is maar één opening in deze wand: het ostium tympanicum van de tuba auditiva. Deze

opening bevindt zich enigszins boven de bodem van het cavum tympani.

3. Mediale wand: paries labyrinthicus (Figuur 8. Hieraan kunnen onderscheiden worden, van boven

naar beneden, de prominentie van de canalis semicircularis lateralis, de prominentie van de canalis
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facialis, de fenestra vestibuli (het ovale venster), het promontorium (de prominentie van de basale winding

van de cochlea), en de fenestra cochleae (het ronde venster).

De mediale wand van het cavum tympani heeft een nauwe relatie met de n. facialis (nVII). Aan het

verloop van de n. facialis door het os temporale kunnen drie delen worden onderscheiden. Dit onder-

scheid is gebaseerd op het feit dat de n. facialis in zijn traject in het os temporale tweemaal een hoek van

90o maakt: eerst een hoek in het transversale vlak, en vervolgens een hoek in het frontale vlak.

 I. eerste, horizontale deel: in de meatus acusticus internus. In dit deel loopt de zenuw samen met de

n. vestibulocochlearis (nVIII) en de a. labyrinthi.

 II. tweede, horizontale deel: in de paries labyrinthicus van het cavum tympani. De zenuw is in dit

deel gelegen in een nauw, benig kanaal, de canalis facialis). Op de grens van het eerste en tweede

deel bevindt zich het (sensibele) ganglion geniculi (geniculum = knik of knie).

 III. derde, verticale deel: dit is ook een nauw, benig kanaal, de canalis facialis, dat eindigt in het

foramen stylomastoideum.

4. Posteriore wand: paries mastoideus. Hoog hierin bevindt zich de aditus ad antrum mastoideum. Deze

opening geeft, zoals de naam zegt, toegang tot het antrum mastoideum (is reeds ontwikkeld bij de

geboorte). Het antrum zet zich voor in de cellulae mastoideae bijholten in het os mastoideum; deze

ontwikkelen zich vanaf het tweede levensjaar en verder vooral in puberteit). De cellulae hebben een

nauwe relatie tot de veneuze sinus sigmoideus en het cerebellum.

5. Dak: paries tegmentalis of tegmen tympani (craniale begrenzing).

6. Bodem: paries jugularis. De bodem van het cavum tympani heeft een nauwe relatie met de v. jugularis

interna. De zenuw die de sensibele innervatie verzorgt van de slijmvliezen van het middenoor (n.

tympanicus, tak van de n. glossopharyngeus, nIX), komt het cavum tympani binnen via een opening in de

bodem.
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Gehoorbeentjes en gehoorspiertjes

Nogmaals figuur 7B: gehoorbeentjes. Let op de schaal.

malleus
Aan de malleus (Figuur 7B) worden een caput, een collum en een manubrium onderscheiden. Het

manubrium is vastgehecht aan de membrana tympani. Het caput articuleert via een synoviaal gewrichtje

met het corpus van de incus. Door middel van de ligamenta mallei superius en laterale en de m. tensor

tympani wordt dit gehoorbeentje in positie gehouden. De m. tensor tympani ontspringt van de wand van

de tuba auditiva. Zijn eindpees wordt omgebogen om de processus cochleariformis van het promontori-

um van de cochlea en hecht vast aan de basis van het manubrium mallei. Het spiertje wordt geinnerveerd

door een takje van de n. trigeminus (nV). Bij contractie wordt de malleus naar mediaal getrokken en de

membrana tympani aangespannen.

incus
De incus (Figuur 7B) bestaat uit het corpus, het crus breve, en het crus longum. Het corpus articuleert met

het caput van de malleus. Het uiteinde van het crus longum articuleert met de stapes. De verbindingen

met de malleus en de stapes bestaan uit synoviale gewrichtjes. Het lig. incudis superius verbindt het
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corpus van de incus met de paries tegmentalis van het cavum tympani. Het lig. incudis posterius verbindt

het crus breve van de incus met de paries mastoideus

stapes

De stapes (Figuur 7B) bestaat uit een caput, een arcus en een basis. Het caput is via een synoviaal

gewrichtje verbonden met de incus. De basis is door middel van het ligamentum annulare beweeglijk

opgehangen in de fenestra vestibuli (het ovale venster) van de cochlea. Vanaf de achterwand van het

cavum tympani loopt een spiertje, de m. stapedius, naar het caput van de stapes. Dit spiertje wordt

geinnerveerd door een branchiomotorisch takje van de n. facialis (nVII).

Beide gehoorspiertjes, de m. tensor tympani en de m. stapedius, zijn actief betrokken bij het reguleren van

de stijfheid van de mechanische constructie van de gehoorbeentjes. Ze verminderen de vibraties en

dempen de bewegingsuitslagen van de gehoorbeentjes. De klinische betekenis van deze spiertjes is dat ze

bescherming geven tegen (te) grote uitslagen van de membrana tympani ten gevolge van harde geluiden.

Uitval leidt tot hyperacusis  (overgevoeligheid voor hoge tonen).

Innervatie en vascularisatie van het middenoor

Er zijn drie zenuwen betrokken bij de innervatie van het middenoor. De sensibele innervatie van de

slijmvliezen van het middenoor wordt verzorgd door de n. glossopharyngeus (nIX). De ramus

tympanicus van deze zenuw betreedt het cavum tympani via een opening in de bodem. Op het

promontorium vormt de ramus de plexus tympanicus. De takjes van deze plexus verdelen zich over de

slijmvliezen die de wanden van het cavum tympani en de gehoorbeentjes bekleden. Vanuit de plexus

tympanicus voegen enkele takjes zich samen tot de n. petrosus minor die via een opening in de paries

tegmentalis het cavum tympani verlaat. De n. petrosus minor bevat parasympathische vezels voor de

glandula parotidea.

De branchiomotorische innervatie van het middenoor is afkomstig van de n. mandibularis (nV3; innerveert

de m. tensor tympani) en van de nervus facialis (nVII; innerveert de m. stapedius).

De n. facialis verdient in het kader van het middenoor extra aandacht. In de eerste plaats is de zenuw

belangrijk als oorsprong van de motorische innervatie van de m. stapedius. In de tweede plaats takt in het

cavum tympani een sensibele en visceromotorische tak af van de nervus facialis, de chorda tympani (zie

hieronder). De hoofdstam van de zenuw verloopt verder in de canalis facialis van de paries labyrinthicus

(de mediale wand) van het cavum tympani. Deze hoofdstam bevat branchiomotorische vezels voor de m.

digastricus (venter posterior), de m. stylohyoideus, en de mimische spieren.
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Chorda tympani

De chorda tympani bevat smaakvezels afkomstig uit het voorste twee-derde gedeelte van de tong. Voorts

bevat de chorda preganglionaire, visceromotorische (parasympathische) vezels voor de glandulae

submandibularis en sublingualis. De chorda tympani takt af van de n. facialis waar deze zenuw zich in

het tweede traject bevindt (de canalis facialis) en loopt met een boog door het cavum tympani, vlak achter

de steel van de malleus (het manubrium mallei) langs, naar voren (Figuur 7A). Vervolgens komt de chorda

via een spleet in de bodem van het cavum, de fissura petrotympanica, terecht in de fossa infratemporalis.

De chorda voegt zich in de fossa infratemporalis bij de n. lingualis (nV). Onder de laterale rand van de

tong bevindt zich het (parasympathische) ganglion submandibulare waar de cellichamen liggen van de

postganglionaire vezels voor de glandula submandibularis en de glandula sublingualis.

Er zijn in totaal zes kleine arteriën die aan de bloedvoorziening van het middenoor deelnemen. De

belangrijkste is de a. tympanica anterior, een tak van de a. maxillaris. Deze arterie vasculariseert de

membrana tympani.

Figuur 9. Benige labyrinth
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Auris interna

Het benige labyrinth (Figuren 9 en 10) omvat de ruimten uitgespaard in het de pars petrosa van het os

temporale rondom het vliezige labyrint. Deze ruimten zijn gevuld met perilymfe en hierin zweeft het

vliezige labyrinth. Het vliezige labyrinth is embryonaal afkomstig uit het labyrinthblaasje, terwijl het het

benige labyrinth van oorsprong mesenchymaal is.

De volgende delen worden aan het benige labyrinth onderscheiden:

- het vestibulum: omgeeft de utriculus en de sacculus van het vliezige labyrinth (Figuur 10).

- de canales semicirculares anterior (= superior), posterior, en lateralis. De canales omgeven de

ductus semicirculares van het vliezige labyrinth (Figuur 10).

- de cochlea: omgeeft de ductus cochlearis van het vliezige labyrinth (Figuren 9, 10, en 12A).

- de aqueductus vestibuli: omgeeft de ductus endolymphaticus van het vliezige labyrinth (Figuur

10).

Figuur 10. Positie en componenten van het benige en vliezige labyrinth
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Orientatie van de halfcirkelvormige kanalen:

Figuur:  De bruingekleurde vlakken geven de vlakken aan waarin de halfcirkelvormige kanalen staan. Let

op dat  het vlak van de canalis semicrcularis horizontalis ongeveer 30 graden naar achteren is gekanteld

ten opzichte van het horizontale vlak.

Bouw van de sacculus en de utriculus

Aan het vliezige labyrinth kunnen in het vestibulum van het binnoor de sacculus en de utriculus worden

onderscheiden (Figuur 10B). Aan de utriculus ontspringen de drie ductus semicirculares (de booggangen)

(Figuur 10). De sacculus en de utriculus bevatten de zintuigorganen van de statische evenwichtszin. Elk

van deze twee blaasjes bevat een macula (Figuren 10B en 11C).

Een macula bestaat uit een groepje neuroepitheliale cellen, haarcellen, omgeven door steuncellen. De

haarcellen hebben elk 50-100 stereociliën en 1 kinocilium. De cilia eindigen in een plaat van gelatineus

materiaal waarop calciumcarbonaatkristallen zijn vastgehecht (de otolietmembraan met daarin de

otolieten = statolieten = statoconiën; Figuur 11C).



18

Figuur 11A. Geopende ductus semicircularis, met name de ampulla

De haarcellen reageren op positieveranderingen van de otolithmembraan en geven hun signaal af aan de

nervus vestibularis (nVIII)

Figuur 11B. Detail van een crista ampullaris en de zintuigcellen van de crista
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Als het hoofd rechtop wordt gehouden projecteren de stereocilia van de haarcellen van de macula utriculi

verticaal (de otolithmembraan ligt horizontaal), terwijl die van de macula sacculi horizontaal staan (in de

sacculus is de positie van de otolithmembraan verticaal)..

Figuur 11C. Detail van de macula utriculi

De ductus semicirculares zijn de organen van de dynamische evenwichtszin. De ductus semicircularis

anterior (= superior) en posterior staan rechtop terwijl de ductus semicircularis lateralis horizontaal ligt

(Figuur 10). De ductus semicircularis anterior en posterior bezitten een klein gezamenlijk gedeelte, het

crus commune.

Elke ductus semicircularis bezit een verwijding, de ampulla, met daarin een crista ampullaris waarop een

cupula staat (Figuren 11A en B). De crista bevat zintuigcellen (haarcellen). Beweging van de cupula onder

invloed van verplaatsing van de endolymfe resulteert in prikkeling van de haarcellen van de crista. De

prikkels worden afgeleverd aan vezels waaarvan de cellichamen in het ganglion vestibulare liggen. Dit

ganglion bevindt zich in de bodem van de meatus acusticus internus. De nervus vestibularis voegt zich

bij de nervus cochlearis, en de gezamenlijke zenuw (de n. vestibulocochlearis, nVIII) loopt via de porus

acusticus internus naar de hersenstam.

Endolymfe en perilymfe

Endolymfe wordt geproduceerd op verschillende plaatsen in het vliezige labyrint, o.a. door de stria

vascularis, en wordt naar binnen toe afgegeven, dat wil zeggen toegevoegd aan de inhoud van de ductus

cochlearis. Het vocht stroomt via de ductus naar de sacculus, utriculus en de halfcirkelvormige kanalen.

Endolymfe wordt geresorbeerd in de sacculus endolymphaticus.
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Perilymfe lijkt qua samenstelling sterk op liquor cerebrospinalis en bevindt zich in de gehele perilymfati-

sche ruimte. Het is nog niet opgehelderd waar perilymfe wordt gevormd en geresorbeerd. De perilymfa-

tische ruimte staat via de aqueductus vestibuli in verbinding met de subarachnoidale ruimte rondom de

hersenen.

De cochlea en het orgaan van Corti

Onder de cochlea wordt verstaan het benige slakkenhuis. In dit benige kanaal ligt de ductus cochlearis

van het vliezige labyrinth (Figuren 10, 12A en 12B). De lamina spiralis is een dunne, deels benige, deels

membraneuze plaat die de cochlea in de lengte in twee compartimenten verdeelt (Figuren 12A en 12B).

Deze twee compartimenten heten respectievelijk de scala vestibuli (de opstijgende trap van de cochlea) en

de scala tympani (de afdalende trap van de cochlea). De scala vestibuli is een voortzetting van het

vestibulum. Aan de top van de cochlea houdt de lamina spiralis op en is er een overgang, het helicotrema,

van de scala vestibuli naar de scala tympani. De scala tympani eindigt tegen het ronde venster (de

fenestra cochleae). Het ronde venster is afgesloten door een membraan waarachter zich het cavum

tympani bevindt.

De ductus cochlearis van het vliezige labyrinth ligt in de scala vestibuli, en eindigt blind ter hoogte van

het helicotrema. Merk op dat deze gang endolymfe bevat, terwijl de scala vestibuli en de scala tympani

perilymfe bevatten.
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Figuur 12A. Schematische bouw van de cochlea

De lamina spiralis bestaat uit een benig gedeelte (de lamina spiralis ossea) en een vliezig gedeelte dat

onder het orgaan van Corti ligt (de lamina spiralis membranacea = membrana basilaris). Het membra-

neuze gedeelte van de lamina spiralis wordt in verhouding met het benige gedeelte breder naar het

helicotrema toe.

De ductus cochlearis ligt in de scala vestibuli en is driehoekig in doorsnede. De drie wanden hebben elk

een eigen naam (Figuren 12B en C):

- mediale wand: membrana vestibularis van Reissner.

- laterale wand: stria vascularis.

- onderwand: orgaan van Corti. De onderwand is vastgehecht op de pars membranacea van de

lamina spiralis.
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Figuur 12B. Doorsnede door een enkele winding van de cochlea; Ogaan van Corti

Bouw van het orgaan van Corti

Het orgaan van Corti (het organum spirale) is een specialisatie van de wand van dat deel van de ductus

cochlearis dat op de membrana basilaris is gelegen (Figuur 12C). Het orgaan bevindt zich over de gehele

lengte van de ductus cochlearis. Het centrale gedeelte van dit orgaan bestaat uit twee rijen van

stereociliën-dragende zintuigcellen, de binnenste en buitenste haarcellen. De haarcellen worden onder-

steund en omgeven door steuncellen. Boven de haarcellen bevindt zich een plooi van de wand van de

ductus cochlearis, de membrana tectoria (de dakplaat).
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Figuur 12C: Mikroskopische bouw van het orgaan van Corti

Aan de basis van de haarcellen bevinden zich de vezels van de n. cochlearis. De haarcellen vormen

synapsen met deze vezels. De cellichamen van deze zenuwvezels bevinden zich in het ganglion spirale.

De modiolus, de holle as van de cochlea is de rechtstreekse voortzetting van de meatus acusticus internus.

Zijn richting is van mediaal-achter naar lateraal- voor (Figuren 10A en 12A). In de modiolus bevindt zich

de n. cochlearis. Het ganglion spirale spiraliseert om de modiolus.

Innervatie en vascularisatie van het binnenoor

De nervus vestibulocochlearis (nVIII) bevat een gehoorcomponent, de n. cochlearis, die het orgaan van

Corti innerveert, en een evenwichtszincomponent, de n. vestibularis, die de maculae van de sacculus en

de utriculus, en de cristae ampullares innerveert. De sensibele ganglia zijn het ganglion spirale (van de n.

cochlearis) en het ganglion vestibulare (van de n. vestibularis).
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De belangrijkste arterie naar het binnenoor is de a. labyrinthi afkomstig uit de a. cerebelli inferior anterior

(AICA)


