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Nederlandse samenvatting  
 
Door reconstructie in drie dimensies (3D) van (delen van) het binnenoor van 
cavia’s en duiven onderzochten we zowel de morfologie als de fysiologie van 
de endolymfatische en perilymfatische ruimtes in het binnenoor. 
 
In hoofdstuk 1 wordt het (menselijke) binnenoor beschouwd. Het 
sensorische epitheel van zowel het auditieve als het vestibulaire systeem 
zijn gelokaliseerd in het membraneuze labyrint. Dit labyrint is gevuld met 
endolymfe. Haarcellen zijn de belangrijkste structuren voor de 
signaaloverdracht van beide systemen. Afbuigen van de cilia van de 
haarcellen resulteert in het openen of sluiten van ionkanalen, hetgeen op zijn 
beurt de- of hyperpolarisatie van de celmembraan tot gevolg heeft. Dit 
resulteert vervolgens in neurotransmitteroverdracht. 
De ziekte van Menière, gekarakteriseerd door een fluctuerend, progressief, 
unilateraal of bilateraal perceptief gehoorverlies, uni- of bilaterale tinnitus en 
periodieke episodes van draaiduizeligheid werd voor het eerst beschreven 
door Prosper Menière in 1861. Endolymfatische hydrops is de 
veronderstelde histopathologische basis van deze aandoening. Wellicht 
kunnen we iets leren over deze histopathologie wanneer we de evolutie van 
het binnenoor - en in het bijzonder die van de vloeistofruimten erin - 
beschouwen. 
 
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de veranderingen die het 
binnenoor laat zien in verschillende dierenklassen. Het werk van Retzius 
(1842-1919) (Das Gehörorgan der Wirbelthiere; morphologisch-histologische 
Studien, 1881, 1884), waarin hij bijna honderd binnenoren van verschillende 
dieren zeer gedetailleerd beschrijft was de aanleiding om een aantal van 
deze binnenoren te beschrijven. 
Bergeijk (1967) stelde in zijn acousticolateralis-hypothese dat de 
evolutionaire oorsprong van het binnenoor zich bevond in het zijlijnorgaan 
van vissen. Beide organen hebben dezelfde soort sensorische haarcellen. 
Anderen (Wever, 1974) geloven dat het binnenoor en het zijlijnorgaan 
parallel aan elkaar ontwikkeld zijn. 
Het membraneuze labyrint van vissen zit vast in bot. Het bestaat uit zeven 
sensorische gebieden; de drie cristae ampullares aan de distale zijdes van 
de halfcircelvormige kanalen, de sacculaire en utriculaire maculae, de 
macula van de lagena en de macula neglecta. De verschillende maculae zijn 
bezet met grote aantallen haarcellen. De haarcellen zijn bedekt met een 
otolietenplaat in de sacculus, de utriculus en de lagena. 
De ductus endolymfaticus is aanwezig in sommige vissen, maar weer niet 
aangelegd in alle vissen. In kraakbeenvissen (bijvoorbeeld roggen en 
haaien) eindigt de ductus/saccus endolymfaticus aan de buitenzijde van de 
kop van de vis. 
Het membraneuze labyrint van hagedissen is omgeven door een benig 
omhulsel. Dit labyrint kan verdeeld worden in een utriculair en een sacculair 
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gedeelte. Het laatst genoemde deel is voorzien van een ductus cochlearis 
waarin de basilaire papilla is gelegen, waarschijnlijk het auditieve deel van 
het labyrint. Het equivalent van de ductus/saccus endolymfaticus wordt met 
verschillende anatomische uitgroei in een aantal hagedissen aangetroffen. 
In amfibieën is het membraneuze labyrint eveneens verankerd in een 
beschermend benig labyrint. Behalve de drie cristae ampullares, de 
sacculus, de utriculus en de lagena zijn er nog andere sensorische gebieden 
aanwezig namelijk de amfibische papilla en de basilaire papilla. De saccus 
endolymfaticus bij kikkers heeft een grote anatomische doorgroei naar de 
wervelkolom. De exacte functie van de saccus endolymfaticus (waaronder 
mogelijk regulatie van de endolymfatische druk) is onbekend. 
 
In hoofdstuk 3 worden 3D-reconstructies op basis van lichtmicroscopie 
(LM) vergeleken met 3D-reconstructies op basis van Orthogonal Plane 
Fluorescence Optical Sectioning (OPFOS)-microscopie. 3D-reconstructies 
van OPFOS-microscopie blijken superieur aan 3D-reconstructiemethodes 
waarbij het preparaat niet intact kan worden gelaten (LM). Uitgebreide 3D-
reconstructies van de endolymfatische en perilymfatische ruimtes van de 
cavia, op basis van zowel LM als op basis van OPFOS, worden 
gepresenteerd. De dimensies van de cochlea worden gegeven. Ook de 
voor- en nadelen van OPFOS microscopie worden bediscussieerd. 
 
In hoofdstuk 4 wordt een 3D-reconstructie van het ronde venster-
aquaductus cochlearis-complex van de cavia getoond. Deze laat een 
zakvormige verlenging van het ronde venster zien, welke in de aquaductus 
cochlearis eindigt. De ingang van de aquaductus wordt geobstrueerd 
wanneer de binnenoorvloeistofdruk laag is en het venster naar binnen 
beweegt (met een hoge stromingsweerstand in de aquaductus cochlearis tot 
gevolg). De ingang is open wanneer de binnenoorvloeistofdruk hoog is en 
het venster uitbolt in de richting van het middenoor. 
De weerstand voor de vloeistofstroom in de aquaductus cochlearis wordt 
gereguleerd door de stand van het ronde venster. 
 
In hoofdstuk 5 wordt een model gepresenteerd (gepubliceerd als een 
Letter-to-the-Editor) waarin de endolymfatische vloeistofdruk in de sinus 
endolymfaticus wordt vergeleken met de perilymfatische vloeistofdruk. 
Wanneer de perilymfatische vloeistofdruk stijgt en de sinus endolymfaticus 
gecomprimeerd zal worden, zal de druk in de sacculus in dezelfde mate 
stijgen. De vloeistofdruk van de sacculus naar de sinus endolymfaticus zal 
precies de druk teniet doen die de sinus endolymfaticus zou comprimeren. 
Het antwoord op de Letter-to-the-Editor is eveneens opgenomen. 
 
Hoofdstuk 6 toont met een 3D-reconstructie op basis van OPFOS 
microscopie het klep van Bast-ductus utricularis-complex en het 
boogvormige karakter van het uiteinde van de klep van Bast. De ingang van 
de ductus is wijd, maar plat (trechtervormig). De trechter eindigt snel in een 
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zeer nauwe ductus utricularis. De klep zelf lijkt star en dus immobiel te zijn. 
Het openen en sluiten van de ductus utricularis is afhankelijk van de 
membraan van de utriculus en de perilymfatische druk die daarop 
uitgeoefend wordt. 
 
In hoofdstuk 7 wordt de vraag opgeworpen of het binnenoor van de duif 
eveneens voorzien is van een equivalent van de klep van Bast. 3D-
reconstructies op basis van LM-coupes laten een klepachtige structuur zien 
aan de utriculaire zijde van de ductus utricularis. Het functioneren van deze 
structuur lijkt hetzelfde te zijn als van zijn equivalent in zoogdieren. 
 
In hoofdstuk 8 is het binnenoor van de Columba livia (rotsduif) 
gereconstrueerd in drie dimensies. We hebben gebruik gemaakt van zowel 
OPFOS-microscopie als conventionele lichtmicroscopie. Beide methoden 
geven gedetailleerde 3D-reconstructies van het duivenbinnenoor. 
Aanvullend zijn er metingen verricht van volumina van verschillende 
endolymfatische ruimten. 
 
In hoofdstuk 9 worden de doelstellingen van dit proefschrift bediscussieerd. 
Daarnaast worden bevindingen en gestelde hypotheses, genoemd in de 
verschillende hoofdstukken, becommentarieerd en bediscussieerd. 




