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CONTEXT VAN HET ONDERZOEK
Binnen de disciplinegroep Anatomie en Embryologie wordt neuroanatomisch 
onderzoek verricht naar de baansystemen die betrokken zijn bij het Emotioneel 
Motorisch Systeem. Het Emotioneel Motorisch Systeem in de hersenen controleert 
motoriek die belangrijk is voor de overleving van het individu, zoals agressief gedrag, 
vocalisatie, mictie (plassen) en veranderingen van bloeddruk en hartslagfrequentie, 
of voor de soort, zoals paringsgedrag en het gedrag betrokken bij het verzorgen van 
nageslacht. Het periaqueductale grijs (PAG), gelegen in de middenhersenen, speelt 
daarbij een belangrijke rol. Elektrische of chemische stimulatie van het PAG in dieren 
kan de hierboven genoemde gedragingen teweegbrengen. 
Motoriek, ook emotionele motoriek, is bijna altijd een reactie op veranderingen in de 
omgeving of in het lichaam van het individu. Om adequaat op deze veranderingen 
te kunnen reageren, is informatie hierover nodig. Voor emotionele motoriek is het 
belangrijk dat onder andere het PAG informatie ontvangt over wat er gebeurt in 
de omgeving en in het lichaam. De zenuwbanen die deze informatie vervoeren 
worden ‘afferenten’ genoemd, (van ad+ferre, ‘brengen naar’). In eerdere studies 
van de disciplinegroep Anatomie en Embryologie werden de afferenten vanuit het 
ruggenmerg naar het PAG onderzocht (proefschriften van V.G.J.M. VanderHorst, 
1996 en van L.J. Mouton, 1999). Dat en het huidige onderzoek werd gedaan in de 
kat, waarvan het brein een relatief goed model vormt voor de menselijke hersenen, 
met behulp van neurale tracer technieken. In dit proefschrift worden enkele vragen 
beantwoord die voortkwamen uit het onderzoek naar de afferenten van het 
periaqueductale grijs.

INHOUD VAN DIT PROEFSCHRIFT
Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over projecties van de 
hersenstam naar het PAG. In tegenstelling tot projecties van het ruggenmerg naar 
het PAG zijn de banen vanuit de hersenstam niet eerder in detail in kaart gebracht. In 
dit proefschrift wordt een drietal banen beschreven van de hersenstam naar het PAG 
waarvan het bestaan nog niet eerder werd aangetoond. 
Om de banen vanuit het ruggenmerg naar het PAG in perspectief te kunnen plaatsen 
met andere belangrijke opstijgende banen uit het ruggenmerg, werd getracht de 
spino-PAG projecties te vergelijken met de projecties van het ruggenmerg naar de 
thalamus, de zogenaamde spinothalamische baan. De thalamus wordt gezien als 
de ‘poort naar de cortex’, en de spinothalamische baan is de bekendste sensorische 
baan. Het bleek echter dat een goede vergelijking niet mogelijk was, omdat de 
spinothalamische baan niet compleet in kaart was gebracht in de kat. Daarom werd 
voor dit proefschrift onderzoek gedaan naar de projecties die de spinothalamische 
baan vormen. Het tweede deel van het proefschrift handelt over deze projecties 
vanuit het ruggenmerg naar de thalamus. In het derde deel van het proefschrift 
worden de baansystemen vanuit het ruggenmerg naar de thalamus vergeleken met 
die naar het PAG. 
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1. Afferenten uit de hersenstam naar het PAG
Projecties van de nucleus retroambiguus naar het PAG
In dit proefschrift worden de projecties van een specifi ek onderdeel van de caudale 
reticulaire formatie van de hersenstam, de nucleus retroambiguus (NRA), naar het PAG 
beschreven. De projectie in de tegenovergestelde richting, van PAG naar NRA, wordt 
verondersteld een rol te spelen in vocalisatie en het uitvoeren van de paringshouding 
in dieren (Holstege, 1989; VanderHorst en Holstege, 1995). De NRA heeft daartoe 
projecties naar motoneuronen van keelspieren, buikspieren en achterpootspieren. 
De opstijgende banen, van NRA naar het PAG, zoals aangetoond in dit proefschrift, 
maken waarschijnlijk deel uit van een feedback systeem. Een opvallende vinding 
is dat deze projecties van NRA naar het centrale deel van het laterale PAG veel 
specifi eker zijn dan die van de omliggende reticulaire formatie naar het PAG. 

Projecties van hersenstam gebieden naar de dorsolaterale kolom van het PAG - rol 
voor deze kolom in het oculomotorische systeem 
De dorsolaterale kolom vormt een apart onderdeel van het PAG; zowel neurochemische 
eigenschappen als neuroanatomische verbindingen van deze kolom verschillen 
van die van de aangrenzende dorsomediale en laterale kolommen. In tegenstelling 
tot de andere kolommen van het PAG, ontvangt de dorsolaterale kolom geen 
afferenten van het ruggenmerg of van de reticulaire formatie van de hersenstam. 
In dit proefschrift werd onderzocht of er andere gebieden zijn in de hersenstam die 
projecteren naar de dorsolaterale kolom van het PAG. Er is gevonden dat de nucleus 
prepositus hypoglossi in de medulla en pons naar deze kolom projecteert. Opmerkelijk 
was dat het caudale deel van deze kern naar een ander gebied in de dorsolaterale 
kolom van het PAG projecteert dan het rostrale deel. Deze differentiële projectie laat 
zien dat er ten minste twee delen zijn in de dorsolaterale kolom van het PAG. 
De nucleus prepositus hypoglossi is betrokken bij de controle van oogbewegingen. 
Het feit dat dit kerngebied verbindingen heeft met het dorsolaterale PAG leidde 
tot de nieuwe hypothese dat de dorsolaterale kolom van het PAG een rol speelt 
in het oculomotore systeem. Voor dit proefschrift is onderzocht of ook andere 
oculomotorische gebieden in de hersenstam projecteren naar deze dorsolaterale 
kolom. Het periparabigeminale gebied in de middenhersenen, net als de nucleus 
prepositus hypoglossi betrokken bij controle van oogbewegingen, bleek dit ook te 
doen. Deze resultaten ondersteunen de hypothese voor een rol in het oculomotore 
systeem voor het dorsolaterale PAG.

2. Afferenten vanuit het ruggenmerg naar de thalamus
In dit proefschrift worden de afferenten vanuit het ruggenmerg naar de thalamus 
beschreven. In tegenstelling tot eerdere studies in de kat, die slechts een deel van de 
spinothalamische projecties beschreven, werden in deze studie de spinothalamische 
cellen in alle laminae en in alle segmenten (C1-Coc2) bestudeerd. Door deze 
nauwgezette methode werd een goed overzicht gekregen over de cellen van de 
spinothalamische baan, dat tot nieuwe inzichten leidde.
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Lamina I projecties vormen slechts een klein deel van alle spinothalamische 
projecties
Een nieuwe, beter onderbouwde, schatting van het totale aantal spinothalamische 
cellen in de kat laat zien dat er ongeveer 12.000 cellen vanuit het ruggenmerg naar 
de thalamus projecteren. Van deze cellen ligt slechts een klein deel (minder dan 15%) 
in lamina I. De projectie van lamina I naar de thalamus heeft altijd veel aandacht 
gekregen, omdat deze zeer waarschijnlijk betrokken is bij de gewaarwording van 
nociceptie (pijn). Neuronen in andere laminae hebben waarschijnlijk een andere 
functie. De vinding dat slechts een klein deel van de spinothalamische baan 
ontspringt in lamina I kan belangrijke implicaties hebben voor de klinische praktijk. Bij 
het chirurgisch doornemen van de spinothalamische baan voor de verlichting van pijn 
bestaat een groot risico dat niet alleen de lamina I projecties, maar ook, en met name, 
de andere projecties naar de thalamus worden onderbroken. In aap is aangetoond 
dat de axonen van de lamina I cellen iets dorsaler in de witte stof gelegen zijn dan die 
van de cellen in andere laminae. Dit betekent dat door nauwkeuriger ingrijpen het 
grootste deel van de spinothalamische baan intact gelaten zou kunnen worden.

Ten minste vijf groepen cellen in het ruggenmerg projecteren naar de thalamus
Nadat alle cellen in het ruggenmerg die projecteren naar de thalamus in kaart waren 
gebracht, bleek dat er ten minste vijf groepen spinothalamische cellen bestaan. 
Groep A bestaat uit de cellen in lamina I. Deze cellen liggen in alle segmenten van 
het ruggenmerg en zijn waarschijnlijk betrokken bij het doorgeven van informatie 
over nociceptie. Groep B ligt in lamina V, op alle niveaus van het ruggenmerg. In 
lamina V komt informatie van mechanoreceptoren van zowel de huid als van diepere 
structuren binnen, maar ook nociceptieve informatie. Groep C ligt ventrolateraal 

caudale nucleus prepositus hypoglossi

periparabigeminale gebied

supragenuale nucleus prepositus hypoglossi

mesencephaal tegmentaal veld
mediaal van het periparabigeminale gebied

Figuur 1. Schematische weergave van de projecties van verschillende delen van de nucleus 
prepositus hypoglossi en het mesencephaal tegmentaal veld naar verschillende delen van het  
dorsolaterale periaqueductale grijs.
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Figuur 2. Schematische weergave van opstijgende baansystemen vanuit het ruggenmerg.
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C1 C2 C3

heeft oorsprong in lamina I over gehele lengte van het ruggenmerg
projecteert naar thalamus, PAG, parabrachiale kernen
mogelijke functie doorgifte van nociceptieve, mechanische en viscerale informatie

heeft oorsprong in ventrolaterale deel van laminae VI-VII en lamina VIII van C1-C3
projecteert naar thalamus, PAG, n. Darkschewitsch, hypothalamus
mogelijke functie onbekend

T7
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L5T12

C4 C7

L2 Coc 2S1

C1

heeft oorsprong in lamina V over gehele lengte van het ruggenmerg
projecteert naar thalamus, PAG, parabrachiale kernen
mogelijke functie doorgifte van nociceptieve, mechanische en viscerale informatie
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Figuur 2. (vervolg)

T5 L4T9 L2T13T1

L4
S1 S3L6 Coc 2

L7
S1

S2 S3L6

heeft oorsprong in lamina X van het thoracale en hoog lumbale ruggenmerg
projecteert naar PAG, hypothalamus, parabrachiale kernen
mogelijke functie onbekend

heeft oorsprong in mediale deel van laminae VI-VII en VIII van L4-Coc2
projecteert naar thalamus, PAG, n. Darkschewitsch, diepe lagen van het tectum
mogelijke functie onbekend

heeft oorsprong in laterale deel van lamina I van L6-S2 en in laminae V-VII
en X van S1-S3

projecteert naar PAG, parabrachiale kernen
mogelijke functie doorgifte van informatie aangaande mictie en paringsgedrag

C1 C2

heeft oorsprong in lamina VI van C1 en C2
projecteert naar thalamus, diepe lagen van het tectum, dorsale kolom kernen
mogelijke functie onbekend
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in de laterale laminae VI-VII en in lamina VIII op hoog cervicaal niveau (C1-C3). 
Eerdere fysiologische studies hebben aangetoond dat spinothalamische cellen op 
deze locatie reageren op stimulatie van de huid van het gehele lichaam, maar de 
precieze functie van deze groep blijft onbekend. Groep D bestaat uit cellen in lamina 
VI van C1 en C2. Er zijn geen fysiologische studies bekend naar de functie van deze 
cellen. De laatste groep (groep E) ligt in het mediale lumbale ruggenmerg. Van deze 
cellen werd eerder aangetoond dat ze reageren op verschillende stimuli, zoals pijn, 
beweging van de gewrichten en van de haren. 
Uit het huidige onderzoek blijkt dat de gehele spinothalamische projectie niet een 
algemeen projectiesysteem vormt; verschillende groepen cellen in het ruggenmerg, 
met waarschijnlijk verschillende functies, projecteren naar de thalamus. De projecties 
van de niet-lamina I cellen, met andere functies dan het doorgeven van informatie 
over pijn en temperatuur, verdienen meer aandacht in de neuroanatomische 
leerboeken en de klinische praktijk. 

3. Vergelijking van spinothalamische groepen met spino-PAG groepen
Projecties van lamina I naar parabrachiale kernen, PAG en thalamus
In eerdere studies is aangetoond dat een groot aantal lamina I cellen projecteert 
naar het PAG. Omdat de thalamus het bekendste eindigingsgebied is van lamina 
I projecties, werd voor dit proefschrift onderzocht wat de verhouding is tussen het 
aantal lamina I cellen dat naar het PAG projecteert en naar de thalamus. Van 
de parabrachiale kernen is bekend dat zij ook veel lamina I projecties ontvangen, 
en daarom zijn ook de lamina I projecties naar deze kern bestudeerd. Uit de 
retrograde tracing studie blijkt dat ongeveer vier keer zoveel lamina I cellen naar 
de parabrachiale kernen projecteren, en ongeveer twee keer zoveel naar het PAG, 
als naar de thalamus. Kernen in de hersenstam ontvangen dus veel meer lamina I 
projecties dan de thalamus, het bekendste eindigingsgebied van lamina I.

Projecties van het hoog cervicale ruggenmerg naar PAG en thalamus
Bijna de helft van alle spino-PAG en alle spinothalamische cellen liggen in het hoog 
cervicale ruggenmerg (C1-C3). Deze cellen hebben echter, in tegenstelling tot de 
lamina I cellen, zeer weinig aandacht gekregen in de literatuur. De aantallen en 
locaties van de cellen die naar de thalamus en die naar de PAG projecteren zijn 
opvallend gelijk, hetgeen doet vermoeden dat een cel collateralen heeft naar beide 
structuren.

Het laterale sacrale ruggenmerg projecteert naar het PAG, maar niet naar de 
thalamus
Cellen in lamina I en V van L7 en S1 en in mediale laminae VI-VII en X van S2-Coc2 
projecteren naar het PAG. Deze cellen in het sacrale ruggenmerg liggen precies op 
de locatie waar primaire afferenten binnenkomen van de blaas en genitaliën via de 
nervus pudendus en de nervus pelvicus. Omdat het PAG een belangrijke rol speelt 
in paringsgedrag en mictie waarvoor informatie van blaas en genitaliën essentieel 
is, wordt aangenomen dat de spino-PAG cellen in het laterale sacrale ruggenmerg 
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informatie doorgeven over deze organen. In dit proefschrift wordt aangetoond dat 
deze cellen in het laterale sacrale ruggenmerg niet naar de thalamus projecteren. 
Dit is een bijzondere bevinding, omdat algemeen wordt aangenomen dat alle 
sensorische informatie de thalamus bereikt. Aangezien de thalamus wordt gezien als 
de poort naar de cortex voor de gewaarwording van sensorische informatie, kan 
worden aangenomen dat de informatie uit het laterale sacrale ruggenmerg niet het 
bewuste niveau bereikt. 

Er zijn opmerkelijke overeenkomsten in de locatie in het ruggenmerg van 
spinothalamische cellen en spino-PAG cellen. Spino-PAG cellen zijn, net als 
spinothalamische cellen, gelegen in lamina I en V van alle segmenten van het 
ruggenmerg, in de laterale ventrale hoorn van het hoog cervicale ruggenmerg en 
in het mediale lumbosacrale ruggenmerg. Er zijn echter ook verschillen: in lamina VI 
van C1-C2 liggen veel spinothalamische cellen (spinothalamische groep C), maar 
geen spino-PAG cellen. Omgekeerd liggen er op de locaties van twee spino-PAG 
groepen, in lamina X van het thoraco-lumbale ruggenmerg, en in het laterale sacrale 
ruggenmerg, geen thalamus projecterende cellen. Uit de resultaten van dit proefschrift 
blijkt dat het PAG, de belangrijkste structuur in het ‘emotioneel motorisch systeem’ 
informatie ontvangt die de thalamus niet ontvangt en andersom. Blijkbaar zijn er 
specifi eke afferente systemen die betrokken zijn bij de totstandkoming van emotioneel 
gedrag. Het ‘emotioneel motorisch systeem’ zou dus eigenlijk het ‘emotioneel sensori-
motorisch systeem’ moeten heten (stelling proefschrift L.J. Mouton, 1999).
De spinothalamische en de spino-PAG projecties kunnen worden vergeleken met 
spinale projecties naar andere structuren in de hersenstam en het diencephalon, 
zoals de parabrachiale kernen, de nucleus van Darkschewitsch en de hypothalamus. 
Uit de literatuur blijkt dat deze structuren projecties ontvangen uit sommige delen van 
het ruggenmerg die ook naar PAG en thalamus projecteren, maar niet uit andere. Er 
bestaat blijkbaar niet één afferent systeem, maar er bestaan verschillende afferente 
systemen, die specifi eke informatie brengen naar bepaalde hersengebieden en 
niet naar andere. Deze vinding heeft belangrijke implicaties voor de ideeën over 
de bouw en functie van het somatosensorische systeem. In neuroanatomische 
leerboeken wordt vaak gesproken over ‘de’ spinothalamische baan, die begint in 
cellen in laminae I en V. Projecties naar centra in de hersenstam worden meestal 
weergegeven als collateralen van de projecties naar de thalamus. Uit het huidige 
onderzoek blijkt dat deze visie niet juist is: ‘de’ spinothalamische baan bestaat niet, de 
meeste projecties naar de thalamus zijn van cellen die gelegen zijn in andere laminae 
dan laminae I en V, en niet alle projecties naar de hersenstam zijn collateralen van 
spinothalamische projecties. 

In tegenstelling tot wat vaak aangenomen wordt, is veel van de neuroanatomie van 
onder andere het somatosensorische systeem nog niet bekend. Neuroanatomisch 
onderzoek blijft dus nodig. Daarbij leiden neuroanatomische studies, zoals in dit 
proefschrift, tot nieuwe hypotheses over de functie van de baansystemen in het 
centraal zenuwstelsel, die getoetst kunnen worden in gedragsbiologisch, fysiologisch, 
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farmacologisch en moleculair biologisch onderzoek. Kennis van de neuroanatomische 
verbindingen is tevens essentieel voor de interpretatie van resultaten van onderzoek 
met moderne neuroimaging technieken in mensen. Neuroanatomie is derhalve een 
belangrijke discipline, maar wordt soms naar de achtergrond gedrukt door technieken 
die ‘hipper’ zijn. Echter, zonder gedegen kennis van de neuroanatomische netwerken 
zal het onmogelijk blijven om adequaat in te grijpen in de functies van het (defecte) 
brein, of om de werking van het brein te begrijpen. 




