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Oog, orbita en oogleden

Ontwikkeling van het oog

De oogblaasjes ontstaan als laterale divertikels van

het diencephalon (Figuur 13A). Deze uitstulpingen

groeien verder naar lateraal, en terwijl dit gebeurt

nemen de oogblaasjes een beker-achtige vorm aan: de

oogbekers. Tussen het buitenblad en het binnenblad

van een oogbeker bevindt zich het spatium

intraretinale dat via de holle oogbekersteel in

verbinding staat met het derde ventrikel van de zich

ontwikkelende hersenen. De oogbekers komen

vervolgens in contact met het kopectoderm. Het

ectoderm verdikt ter plaatse van het contact en vormt

de lensplacode, die vervolgens invagineert en het lensblaasje vormt. Dit blaasje snoert geheel af van het

ectoderm en komt in de oogbeker te liggen. Het vormt de lens van het oog.

Figuur 13. Vorming van de oogbeker
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Figuur 13. Vorming van de oogbeker

Uit de oogbeker ontwikkelt zich de retina en uit de oogbekersteel de nervus opticus. De oogbeker bezit een

groeve die doorloopt in de oogbekersteel, de fissura choroidea (Figuren 13B en C). In deze groeve loopt de

a. hyaloidea, een tak van de a. ophthalmica, die het lensblaasje van bloed voorziet. Als de lens gevormd is,

wordt de a. hyaloidea gereduceerd tot de a. centralis retinae die niet verder loopt dan het binnenblad van

de oogbeker. De fissura choroidea verstrijkt. Persistentie van de fissura resulteert in een coloboma iridis.

Het buitenblad van de oogbeker ontwikkelt zich tot het pigmentblad van de retina, en het binnenblad

ontwikkelt zich tot de eigenlijke retina. De rand van de pupil is de omslagplooi waar het buitenblad van

de oogbeker overgaat in het binnenblad. Het achterste en grootste (4/5) gedeelte van het binnenblad vormt

de pars optica van de retina (met de zintuigcellen). Het resterende gedeelte van het binnenblad vormt de

pars caeca van de retina (het 'blinde' gedeelte), rondom de pupil. Vanwege de getande vorm wordt de

overgang van de pars optica naar de pars caeca van de retina de ora serrata genoemd.

Let op dat de oogbeker zich ontwikkelt met een buitenblad en een binnenblad die van elkaar gescheiden

worden door een fysieke ruimte, het spatium intraretinale. Deze ruimte blijft ook na de ontwikkeling latent

aanwezig tussen het pigmentblad en de pars optica van de retina. Hierdoor kan het gebeuren dat de pars

optica van de retina loslaat van het pigmentblad.
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De pars caeca van de retina ontwikkelt zich verder tot de pars ciliaris retinae die het corpus ciliare

bekleedt, en de pars iridis retinae die het binnenblad van de iris vormt.
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De inhoud van de oogbeker bestaat uit het corpus vitreum, een gelachtige substantie (99% water, voor het

overige hyaluronzuur en glycoproteïnen)

Ontwikkeling van de oogrokken en de oogleden

Rondom het complex van oogbeker en lensblaasje ontstaan vanuit het kopmesenchym twee lagen die

samen met de oogbeker en de lens de definitieve bulbus oculi gaan vormen (Figuur 14). De buitenste van

deze lagen is de tunica fibrosa (op dezelfde wijze gevormd als de dura mater van de hersenen, en ook

daarmee verbonden). De binnenste laag is de tunica vasculosa (homoloog met de arachnoidea en de pia

mater van de hersenen).

Uit het ectoderm dat aan de voorzijde van de ogen tegen het complex van oogbeker en lensplacode aan

ligt, worden de oogleden en de conjunctiva gevormd.

Bouw van de oogrokken

Figuur 14. Lagen van de bulbus oculi: oogbeker plus oogrokken.
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Aan de buitenzijde van de oogbol (de bulbus oculi) bevindt zich de tunica fibrosa (Figuren 14). Deze laag,

is de harde oogrok, en is een voortzetting van de dura mater rondom de hersenen. De tunica fibrosa

bestaat uit de sclera en de cornea.

De sclera is dik (0.6-1 mm), wit en glad. Op de sclera hechten de extrinsieke oogspieren vast. De n. opticus

doorboort de sclera. Op dit punt gaat de sclera over in de dura-bekleding van de n. opticus. Iets achter de

equator van de oogbol bevinden zich in de sclera op regelmatige afstanden van elkaar de 4 à 5 openingen

van de vv. vorticosae (de equator is een denkbeeldige cirkel over de oogbol halverwege de pupil en het

uitreden van de n. opticus). Op de overgang van de sclera en de cornea (de 'sclerocorneal junction')

bevindt zich een ringvormig bloedvat, de sinus venosus sclerae (het kanaal van Schlemm)

Figuur 15. Overzicht van de bouw van de bulbus oculi (1)
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Figuur 15. Overzicht van de bouw van de bulbus oculi (2)

De cornea (Figuren 14-16) is het transparante gedeelte van de sclera gelegen voor de iris en de pupil. Aan

de buitenzijde wordt de cornea bekleed door meerlagig plaveiselepitheel dat continu is met de conjuncti-

va. Aan de binnenzijde wordt de cornea bekleed door eenlagig plaveiselepitheel dat tevens de voorste

begrenzing vormt van de voorste oogkamer (zie hierna). De cornea bevat geen bloedvaten en verkrijgt de

benodigde zuurstof door diffusie vanuit de buitenlucht (contactlenzen kunnen deze diffusie belemmeren

waardoor bloedvaten uit de sclera de cornea kunnen gaan ingroeien. Dit is een irreversibel proces). De

cornea wordt sensibel geinnerveerd door takjes van de n. ophthalmicus (nV1).

Onder de sclera bevindt zich de tweede oogrok, de tunica vasculosa (het vaatvlies of uvea; voortzetting

van de arachnoidea en de pia mater). De tunica vasculosa bestaat uit de choroidea die de bloedvaten bevat

voor de oogbol, meer anterior uit het corpus ciliare, en geheel anterior uit de iris (rondom de pupil).

Corpus ciliare
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Figuur 16. Corpus ciliare, oogkamers, conjunctivaalzak, ooglid

Het corpus ciliare is een ringvormige verdikking van de tunica vasculosa (Figuur 16). Aan de binnenzijde

van het oog wordt deze verdikking bekleed met de pars ciliaris van de retina (een deel van de pars caeca)

en het pigmentblad van de retina. In het corpus ciliare is de lens opgehangen.

De bevestiging van de lens is als volgt. Aan de binnenzijde van het oog bevinden zich in een cirkel een

aantal (ongeveer 70) kamvormige uitsteeksels op het corpus ciliare (de processus ciliares). Groepjes vezels

overbruggen de ruimte tussen het corpus ciliare en de lens, en zorgen samen (als ligamentum

suspensorium (Zinni) voor de ophanging van de lens. De vezels van het ligamentum suspensorium

ontspringen aan het corpus ciliare in de gebiedjes tussen de processus ciliares in. In het stroma van het

corpus ciliare bevinden zich gladde spiervezels die collectief min of meer in een ring rondom de lens zijn

georienteerd: de m. ciliaris. Deze spier fungeert als een kringspier die bij contractie het corpus ciliare

a.h.w. áchter de lens samenknijpt. Hierdoor verslapt het lig. suspensorium Zinni en wordt de lens door

zijn eigen elasticiteit boller. Het resultaat is accomodatie van het oog. Bij verslapping van de m. ciliaris
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wordt het lig. suspensorium aangespannen en wordt de lens platter. De m. ciliaris wordt geinnerveerd

door parasympathische vezels die afkomstig zijn uit het ganglion ciliare (vezels van de n. oculomotorius,

nIII).

Iris

De iris is een cirkelvormig diafragma dat vóór het corpus ciliare en de lens ligt (Figuren 15 en 16). Het is

de meest anteriore voortzetting van de choroidea. Aan de binnenzijde wordt de iris bekleed met het

pigmentblad en de pars iridis van de retina. De kleur van de iris is afkomstig van het retinale pigment-

blad. Indien dit pigmentblad pigment bevat (melanine), dan is de iris bruin van kleur. Als er geen pigment

is, is de iris blauw. Bij albino's is de iris doorzichtig, maar heeft het een rode kleur vanwege de talrijke

bloedvaatjes (de iris maakt immers deel uit van de tunica vasculosa).

De iris bevat in de periferie gladde spiervezels die de pupil verwijden (de m. dilatator pupillae), en in de

rand van de pupil gladde spiervezels die de pupil vernauwen (de m. sphincter pupillae). De m. dilatator

pupillae wordt (orthosympathisch) geïnnerveerd vanuit het ganglion cervicale superius; de m. sphincter

pupillae wordt (parasympathisch) geïnnerveerd vanuit het ganglion ciliare (vezels van de n. oculomotori-

us, nIII).

Oogkamers en oogkamervocht

De voorste oogkamer bevindt zich tussen de cornea en de iris (Figuren 15 en 16). De achterste oogkamer

bevindt zich tussen de iris en de lens. De voorste oogkamer vormt zich als volgt. Vroeg in de ontwikkeling

bedekt de zich vormende choroidea het gehele oog, inclusief de iris en de pupil. Het gedeelte van de

choroidea vóór de iris wordt de membrana iridopupillaris genoemd. Tussen deze membraan en de cornea

ontstaat een holte die uitgroeit tot de voorste oogkamer. Vervolgens verdwijnt de membrana iridopupil-

laris en komt de communicatie tot stand, via de pupilopening, tussen de voorste oogkamer en de reeds

bestaande achterste oogkamer.

Oogkamervocht wordt aangemaakt door de processus ciliares van het corpus ciliare. Het stroomt

vervolgens via de achterste oogkamer, de pupil en de voorste oogkamer naar de iridocorneale hoek waar

het wordt afgevoerd door het kanaal van Schlemm (de sinus venosus sclerae, 'sclerocorneal junction')

Benige orbita
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De orbita heeft een kegelvorm met de apex naar binnen gekeerd. Het dak van de orbita bestaat uit het os

frontale. De laterale wand wordt anterior gevormd door het os zygomaticum en posterior door de ala

major van het os sphenoidale. De bodem wordt gevormd door het corpus van de maxilla. De mediale

wand wordt gevormd door het os lacrimale, het os ethmoidale en de ala minor van het os sphenoidale. De

achterwand van de orbita bestaat uit de ala minor en de ala major van het os sphenoidale, met hier

tussenin de fissura orbitalis superior.

Tussen de ala minor en de ala

major van het os sphenoidale

enerzijds, en de maxilla anderzijds,

bevindt zich de fissura orbitalis

inferior. De n. opticus en de a.

ophthalmica lopen naar de orbita

door een apart kanaal in de ala

minor van het os sphenoidale. Deze

doorgang heet de canalis opticus.

Benige orbita

Bindweefselapparaat van de orbita

De orbita wordt bekleed met periost (de periorbita) dat continu is met de fasciën van de extrinsieke

oogspieren en via deze fasciën met de bindweefselschede rondom de oogbol (zie hierna). Rondom het

intreden van de n. opticus in de orbita is de periorbita verdikt tot een ringvormige structuur, de annulus

tendineus (Zinni). Hieraan hechten vast de mm. recti en de m. levator palpebrae superioris. De mm. obliqui

ontspringen aan de benige wand van de orbita, ver weg van de annulus tendineus.

De gehele oogbol is gevat in een fascielaag, de vagina bulbi (Tenon). De vagina bulbi maakt deel uit van

het bindweefselapparaat van de orbita en is continu met de spierfasciën van de extrinsieke oogspieren en

het periost van de orbita. De ruimten gelegen tussen de vagina bulbi, de extrinsieke oogspieren en de

periorbita zijn gevuld met vetweefsel (het corpus adiposum retrobulbare). Tussen de vagina bulbi en de

sclera bevindt zich in de episclerale ruimte een kleine hoeveelheid vocht. Deze vloeistoffilm maakt het
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mogelijk dat het oog als een kogel in een kom kan roteren. De mediale en laterale bewegingsuitslagen

worden echter beperkt door ligament-achtige versterkingen van de fasciën van, respectievelijk, de m.

rectus medialis (het mediale check-ligament) en de m. rectus lateralis (het laterale check-ligament).

Oogbewegingen

De vagina bulbi (Tenon) kan als een vaste schede worden opgevat waarin het oog roteert. De optische as

van het oog maakt een hoek van 20o met de lengteas van de orbita. Omdat de oogspieren excentrisch

aanhechten t.o.v. de optische as, leidt de contractie van de meeste extraoculaire spieren tot bewegingen

van het oog langs drie assen.

- Alle bewegingen van de oogbol zijn rotatie-bewegingen.

- Adductie, abductie, elevatie en depressie van de oogbol worden benoemd naar bewegingen van

het midden van de cornea.

- Endorotatie en exorotatie worden benoemd naar bewegingen van de bovenkant van de cornea.

- Het equatoriale vlak van de oogbol is een frontaal vlak.
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Figuur 17. Extrinsieke oogspieren
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Extrinsieke oogspieren (Figuur 17):

m. rectus medialis      O. annulus tendineus Zinnii
   (n.III)              I. sclera (vóór het equatoriale vlak)
                        Contractie: adductie  

m. rectus lateralis     O. annulus tendineus Zinnii
   (n.VI)               I. sclera (vóór het equatoriale vlak)
                        Contractie: abductie

m. rectus superior      O. annulus tendineus Zinnii
   (n.III)              I. sclera (vóór het equatoriale vlak)
                        Contractie: elevatie - adductie - endorotatie

m. rectus inferior      O. annulus tendineus Zinnii
   (n.III)              I. sclera (vóór het equatoriale vlak)
                        Contractie: depressie - adductie - exorotatie

m. obliquus superior O. os sphenoidale boven annulus tendineus
   (n.IV)               I. via trochlea naar sclera (temporaal-bovenste
                            quadrant van de bulbus oculi)
                        Contractie: depressie - abductie - endorotatie

m. obliquus inferior    O. mediaal-voor van orbitabodem
   (n.III)              I. sclera (temporaal-onderste quadrant
                       van de bulbus oculi)
                        Contractie: elevatie - abductie - exorotatie

m. levator palpebrae superioris        
   (n.III)          
                        O. os sphenoidale boven annulus tendineus
                        I. tarsus van het bovenste ooglid
                        Contractie: heffen van het bovenste ooglid

Innervatie van de orbita

De sensibele innervatie van de orbita, de oogbol en de huid van het voorhoofd en de oogleden wordt

verzorgd door takken van de n. ophthalmicus (nV1): de n. frontalis en de n. nasociliaris.

De extraoculaire spieren worden als volgt geinnerveerd:

De mm. recti superior, inferior en medialis, en de m. obliquus inferior worden geinnerveerd door de n.

oculomotorius (nIII). Deze zenuw innerveert ook de m. levator palpebrae superioris. Let op dat de laatste

spier ook gladde spiervezels bevat die geïnnerveerd worden door orthosympathische vezels (ptosis bij

uitval van het ganglion cervicale superius, syndroom van Horner).
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De m. obliquus superior wordt geinnerveerd door de n. trochlearis (nIV).

De m. rectus lateralis wordt geinnerveerd door de n. abducens (nVI).

Innervatie van de oogbol

De retina is de oorsprong van de n. opticus (nII). Deze zenuw vervoert alle optische informatie.

De somatosensibele innervatie van de oogbol wordt verzorgd door takjes van de n. ophthalmicus (nV1): de

nn. ciliares longi.

De orthosympathische innervatie van de oogbol is afkomstig uit het ggl. cervicale superius. De m. dilatator

pupillae en de gladde spiervezels van de m. levator palpebrae superior worden orthosympathisch

geïnnerveerd.

De parasympathische innervatie van de oogbol loopt mee met de n. oculomotorius (nIII) en splitst af van

deze zenuw vlak voor de oogbol. In de orbita ligt lateraal tegen de n. opticus het ganglion ciliare. Hier

schakelen de preganglionaire parasympathische vezels over op de postganglionaire neuronen. De

postganglionaire parasympathische vezels lopen als de nn. ciliares breves naar de oogbol en innerveren

de m. sphincter pupillae en de m. ciliaris.

N.B. Het oog wordt bevochtigd door secreet van de glandula lacrimalis (Figuur 19). Deze klier wordt

parasympathisch geinnerveerd door de n. petrosus major (een tak van de n. facialis, nVII).

Vascularisatie van de orbita en de oogbol

Arterieel: De belangrijkste arterie voor de orbita is de a. ophthalmica. Deze ontspringt intracraniaal aan

de a. carotis interna en loopt via de canalis opticus naar perifeer. De oogbol wordt gevasculariseerd door

de volgende vaten: de a. centralis retinae (deze verloopt in de n. opticus en vasculariseert de retina), de aa.

ciliares posteriores breves en de aa. ciliares posteriores longae (vasculariseren de choroidea) en de aa.

ciliares anteriores (ontspringen uit takjes naar de oogspieren; ze dragen bij aan de vascularisatie van de

choroidea). Rondom de iris bevindt zich de circulus iridis major; rondom de pupil de circulus iridis minor.

Veneus: De veneuze afvoer van de oogbol wordt verzorgd  door de vv. ciliares, de v. centralis retinae en

de vv. vorticosae.
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De orbita draineert via de v. ophthalmica superior en de v. ophthalmica inferior naar de (intracraniaal

gelegen) sinus cavernosus. Let op dat er op deze wijze verbindingen bestaan (zonder veneuze kleppen)

tussen de veneuze drainage van de orbita en eindtakken van de v. facialis. Er zijn geen veneuze kleppen.

Veneus bloed afkomstig van het aangezicht kan dus afvloeien via het veneuze systeem van de orbita, de

sinus cavernosus en verder via de v. jugularis interna. Dit is een potentiële verspreidingsroute voor

ontstekingen vanaf het stroomgebied van de v. facialis (aangezicht) naar de bloedvaten in de hersenen:

aanleiding tot thrombophlebitis van de sinus cavernosus (ontsteking van de vaatwand met secondair de

vorming van kleine bloedstolsels) .

Oogleden, conjunctivaalzak en traanwegen

Van buiten naar binnen worden de volgende structuren aangetroffen in de palpebrae (de oogleden, Figuur

17): de huid en het subcutane bindweefsel, vezels van de m. orbicularis oculi, het septum orbitale en de

tarsus, de tarsale klieren en de conjunctiva.

Figuur 18. Conjunctivaalzak
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Het palpebrale gedeelte van de m. orbicularis oculi bestaat uit dunne, bleke spiervezels. De tarsi (Figuren

17 en 18) zijn dunne, lange platen van stevig bindweefsel die zijn gelegen in het bovenste en onderste

ooglid. Mediaal en lateraal zijn zij met bindweefsel verbonden aan de orbita. De tarsus van het bovenste

ooglid is verbonden met het dak van de orbita door een bindweefsellaag, het septum orbitale. De tarsus

van het onderste ooglid is op identieke wijze verbonden met de bodem van de orbita. De tarsus van het

bovenste ooglid is ongeveer 25 mm lang en 10 mm hoog. De aponeurose van de m. levator palpebrae

superioris hecht vast aan de voorzijde van de tarsus van het bovenste ooglid (Figuur 18). De tarsi verlenen

stevigheid aan de oogleden.

In de bindweefselplaten ingebed vindt men de tarsale klieren. Deze bezitten afvoerbuisjes naar de vrije

rand van het ooglid. De haren van de wimpers zijn ingeplant in de vrije randen van de oogleden.

De conjunctiva (Figuur 17) is de slijmvliesbekleding van de binnenzijde van de oogleden en van de

buitenzijde van de bulbus oculi. Ze is van oorsprong de ectodermale bekleding van de oogbol zoals die

aanwezig is na de afsnoering van het lensblaasje.

De conjunctiva bulbi is wit en bevindt zich deels op de oogbol. De conjunctiva palpebralis is rood vanwege

de vele bloedvaten en bevindt zich voor het grootste gedeelte aan de binnenzijde van de oogleden. De

ruimte tussen de bovenste en onderste oogleden en de bulbus oculi heet de conjunctivaalzak. De fornix

superior van de conjunctivaalzak wordt begrensd door rode en witte conjunctiva (respectievelijk op de

achterzijde van het bovenste ooglid en op de voorzijde van het oog). De fornix inferior wordt begrensd

door de rode conjunctiva van het onderste ooglid en de witte conjunctiva van de bulbus oculi.
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Figuur 19. Oogleden en traanapparaat

Het traanapparaat bestaat uit de traanklier en de traanwegen (Figuur 19). De glandula lacrimalis (de

traanklier) bevindt zich hoog-temporaal in de orbita. De klier bezit een aantal afvoergangen die

uitmonden in de fornix superior van de conjunctivaalzak. Traanvocht dat wordt afgegeven spoelt

vervolgens over het oppervlak van het oog. In de mediale ooghoek bevinden zich twee openingen, de

puncta lacrimalia, die elk via een buisje (een canaliculus lacrimalis) in verbinding staan met de saccus

lacrimalis. De saccus lacrimalis bevindt zich in een groeve in het os lacrimale. Via de ductus nasolacri-

males (de traangangen; één voor elk oog) wordt het traanvocht vervolgens afgevoerd naar de meatus nasi

inferior van de neusholte (zie blok Ademhaling).
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Reukzintuig Ontwikkeling van de neus en de neusholte

De vorming van de neus en de neusholte kan niet los worden

gezien van de ontwikkeling van het aangezicht en het gehemelte.

Deze onderwerpen zijn reeds aan de orde gekomen tijdens het

blok 'Ademhaling', maar worden hier voor de volledigheid in het

kort herhaald.

De neusholte ontstaat tezamen met de mondholte uit het

embryonale mondveld (het stomodeum). Al vroeg in de

ontwikkeling raakt de eerste kieuwboog betrokken bij de verdere

differentiatie van dit mondveld. De voordarm is op dit moment

nog niet doorgebroken naar de buitenwereld en de bodem van het

stomodeum, de membrana buccopharyngea vormt de scheiding

tussen de buitenwereld en de voordarm. Het mondveld gaat een

stukje buitenwereld omsluiten: de toekomstige neusholte en de

toekomstige mondholte. Vanaf de eerste kieuwboog groeien aan

het eind van de vierde week aan beide zijden van het hoofd een

processus maxillaris  en een processus mandibularis naar mediaal

(Figuur 20). Er bevinden zich nu, inclusief een ongepaarde

zwelling die vanaf het toekomstige voorhoofd naar caudaal groeit

(de processus frontalis), vijf snelgroeiende mesenchymale

groeiwallen rondom het stomodeum. Verschillen in groeisnelheid

zorgen ervoor dat de groeiwallen over het mondveld heengroeien.

De slijmvliezen van de neus- en mondholte zijn dus van ectoder-

male oorsprong!  De grens tussen de mondholte en de voordarm,

dat wil zeggen de plaats waar zich de membrana

buccopharyngea heeft bevonden, ligt ter hoogte van de voorste

gehemelteboog en de sulcus terminalis van de tong. De grens

tussen de neusholte en de nasopharynx ligt ter hoogte van de

choanen. Pas tijdens de vierde week van de ontwikkeling gaat de

membrana buccopharyngea verdwijnen. Het gehemelte, dat later
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ontwikkelt, vormt de definitieve scheiding tussen de neusholte en de mondholte.

Uit het ectoderm van het hoofd ontwikkelt zich craniaal van het mondveld reeds vroeg een gepaarde

verdikking: de reukplacode (Figuur 20A). Gedurende de vijfde week vormen zich twee snelgroeiende

richels als een boog om deze placode waardoor de placode zelf als het ware in de diepte wegzinkt (Figuur

20B). Deze richels worden rechts en links de processus nasalis medialis en de processus nasalis lateralis

genoemd. Caudaal komen beide richels bij elkaar en vergroeien. Tussen de richels in ontstaat op deze

wijze een echte reukgroeve die doorbreekt naar de primitieve mondholte. De processus maxillaris fuseert

met de processus nasalis medialis en vormt de bovenlip.

De olfactoire receptorcellen ontwikkelen zich uit voorlopercellen die oorspronkelijk liggen in de rand van

de reukplacode.

Locatie van reukepitheel

Figuur 21 (A)

Alleen de bovenzijde van de concha nasalis superior, het dak van de neusholte (de recessus spheno-

ethmoidalis) en een klein deel van het aanliggende neusseptum zijn bekleed met olfactoir epitheel

(reukepitheel; Figuur 21A). De bulbi olfactorii van de hersenen liggen onmiddellijk boven de zeefplaat van

het os ethmoidale. De fila olfactoria zijn korte bundeltjes zenuwvezels die het reukepitheel verbinden met
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de bulbi olfactorii. Alle fila olfactoria samen vormen rechts en links de nervus olfactorius (nI). De fila

olfactoria verlopen door de openingen in de zeefplaat van het os ethmoidale. Merk op dat de lamina

cribrosa een zeer dunne en kwetsbare scheiding vormt tussen het 'milieu intermediaire' van de neusholte

en het 'milieu interne' van de hersenvliezen met daarin de hersenen.

Bouw van het reukepitheel

Figuur 21 (B)

In het olfactoire epitheel liggen de neuroepitheliale cellen ingebed tussen steuncellen en slijmproduce-

rende cellen (Figuur 21B). Ze bezitten één uitloper die uitsteekt in de slijmlaag. Deze uitloper heeft een

verdikking aan het eind. Hieraan ontspringen olfactoire cilia die in de slijmlaag verlopen.

Olfactoir epitheel vernieuwt zich voortdurend. De cellen zijn mitotisch aktief, en elke generatie

receptorcellen wordt na ongeveer 60 dagen vervangen door een nieuwe generatie.

De nervus olfactorius is uniek onder de hersenzenuwen in die zin dat informatie van de neuroepitheliale

cellen direct naar de grote hersenen wordt doorgegeven. Er is geen ganglion en geen thalamisch

tussenstation. In vergelijking met spinale ganglia en thalamuskernen vertoont de bulbus olfactorius een

unieke bouw (dit valt verder buiten het kader van dit blok).
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Smaakzintuig

Bouw van de smaakreceptoren

Fgur 22 (A)

Smaakreceptie is gelocaliseerd in smaakpapillen. Een smaakpapil bestaat uit een aantal bij elkaar gelegen

smaakknoppen. Er zijn verschillende soorten smaakpapillen bekend, o.a. de papillae vallatae, de papillae

foliatae en de papillae fungiformes (Figuur 22A).

De smaakknop is de functionele eenheid van de smaakzin (Figuuur 22B). De cellen van zo'n smaakknop

zijn differentiaties van het epitheel. Er kunnen zintuigcellen, steuncellen en basale cellen worden

onderscheiden. Net als reukepitheel hebben smaakreceptiecellen een groot regeneratievermogen.

Figuur 22 (B)
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Een smaakknop bestaat uit een kleine bolvolmige holte die voor het grootste gedeelte is gevuld met

receptor- steun- en basale cellen (Figuur 22B). Het lumen van de smaakknop staat via een smaakpore in

verbinding met de mondholte of de keelholte.

Distributie en innervatie van de smaakknoppen

Smaakknoppen bevinden zich voornamelijk op de tong en, in lagere dichtheden, op de arcus palatoglos-

sus, de vallecula epiglottica, het posteriore oppervlak van de epiglottis, en in de posteriore wand van de

oropharynx.

De smaakknoppen gelegen in het voorste twee-derde gedeelte van de tong worden geinnerveerd door de

chorda tympani (tak van de n. facialis, nVII). Die van het gehemelte worden geinnerveerd door de n.

petrosus major (net als de chorda tympani een tak van de n. facialis). De smaakknoppen op het achterste

een-derde gedeelte van de tong en die van de pharynxwand worden geïnnerveerd door de n.

glossopharyngeus (nIX; deze takjes gaan samen met takjes van de n. vagus (nX) en heten gezamenlijk de

plexus pharyngeus). De smaakknoppen in de vallecula epiglotticae en op de epiglottis worden

geïnnerveerd door takjes van de plexus pharyngeus die behoren bij de n. vagus (nX).


