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Samenvatting 

Het perifere zenuwstelsel bestaat onder andere uit neuronen (zenuwcellen). Elk neuron 
is opgebouwd uit een cellichaam met daarin de celkern, en uitlopers (axonen en 
dendrieten) waarover de elektrische impuls wordt doorgeleid. Dikwijls maakt de 
elektrische impuls neurotransmitters vrij aan het einde van de cel. Er bestaan 
verschillende typen neuronen en neurotransmitters afhankelijk van de richting van 
geleiding en het beoogde effect op de doelcel. Neuronen verzamelen zich tot zenuwen 
zodat elektrische impulsen door het hele lichaam verspreid kunnen worden. Een 
gangbare opvatting is dat neuronen gewijd zijn aan specifieke zenuwen, waardoor 
zenuwen zelf ook fysiologisch geclassificeerd worden. 
 
Hoofdstuk 1 geeft achtergrondinformatie over deze classificaties. Binnen het 
zenuwstelsel wordt een viscerale component onderscheiden dat het autonome 
zenuwstelsel wordt genoemd. Het bestaat uit neuronen die zich zowel in het centrale als 
in het perifere deel van het zenuwstelsel bevinden. Deze viscerale efferente trajecten 
worden gekenmerkt door een opeenvolging van ten minste twee neuronen tussen het 
centrale zenuwstelsel en de doelstructuur. Deze worden respectievelijk preganglionaire 
en postganglionaire neuronen genoemd. Het is gebruikelijk om paren van pre- en 
postganglionaire neuronen samen als sympathisch of parasympathisch te bestempelen. 
Zenuwen en ganglia zelf worden ook wel geclassificeerd als sympathisch of 
parasympathisch. De paravertebrale ganglia en witte en grijze rami communicantes 
staan bekend als sympathische structuren, terwijl de autonome ganglia van het hoofd en 
pelvische splanchnische zenuwen typische parasympatische structuren zouden zijn. 
 
Hoofdstuk 2 is het eerste hoofdstuk dat laat zien dat neuronen niet altijd gewijd zijn aan 
specifieke zenuwen. We laten zien dat catecholaminerge (sympathische) neuronen ook 
aanwezig zijn op de ‘somatische’ nervus phrenicus. De gehele nervi phrenici van 35 
menselijke stoffelijke overschotten werden morfometrisch en immunohistochemisch 
geanalyseerd. Verder werd de rechter abdominale tak van de nervus phrenicus serieel 
doorgesneden en gereconstrueerd. De nervus phrenicus bevat 3 ± 2 zenuwbundels in de 
nek die samensmelten tot een enkele zenuwbundel in de thorax en weer splitsen in 3 ± 3 
zenuwbundels boven het diafragma. Alle onderzochte zenuwen bevatten 
catecholaminerge (sympathische) neuronen. Deze zijn homogeen verdeeld of aanwezig 
als afzonderlijke gebieden binnen een zenuwbundel of als afzonderlijke bundels. Verder 
observeerden we dat de phrenicoabdominale tak van de rechter nervus phrenicus 
eigenlijk een tak is van de plexus coeliacus. Deze wordt daarom beter de “phrenische tak 
van de plexus coeliacus” genoemd.  
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Tenslotte vonden we in deze studie dat de wand van de vena cava inferior in het 
diafragma longitudinale strengen van myocardium bevat en atriale natriuretische 
peptide-positieve paraganglia ("cavale lichamen") die worden geïnnerveerd door de 
rechter nervus phrenicus. 
 
In hoofdstuk 3 demonstreren we catecholaminerge (sympathische) neuronen op de 
nervus vagus. We bestudeerden 11 cervicale paren van de menselijke nervus vagus op 
het niveau waar de electrode wordt geïmplanteerd bij nervus vagus stimulatie. Daarbij 
werden nog 4 extra intracraniale paren geanalyseerd. Er werd vastgesteld dat de rechter 
cervicale nervus vagus een gemiddeld 1,5 maal groter effectief oppervlak heeft dan de 
linker zenuw (respectievelijk 1.089.492 ± 98.337 µm2 vs. 753.915 ± 102.490 µm2 
(P<0,05)) en dat er een brede spreiding is binnen de individuele zenuwen. Aan de 
rechterzijde is de gemiddelde effectieve oppervlakte op cervicaal niveau 
(1.089.492 ± 98.337 µm2) groter dan op het niveau binnen de schedelbasis 
(630.921 ± 105.422) (P<0.05). Dit zou kunnen betekenen dat de nervus vagus 
anastomoserende en "meeliftende" takken ontvangt uit andere gebieden dan de 
hersenstam. Bovendien konden overvloedig tyrosine hydroxylase (TH) en dopamine ß 
hydroxylase (DBH) positief gekleurde zenuwvezels worden geïdentificeerd, wat wijst op 
de catecholaminerge neurotransmissie. In 2 van de 22 cervicale zenuwen werden 
ganglioncellen gevonden die ook positief kleurden voor TH en DBH. Stimulatie van de 
nervus vagus kan dus het vrijkomen van dopamine en noradrenaline induceren. Een 
sympatische activatie zou daarom deel kunnen uitmaken van het werkingsmechanisme 
van VNS. Bovendien werd aangetoond dat de rechter cervicale nervus vagus gemiddeld 
2 maal meer TH positieve zenuwvezels bevat dan de linker zenuw (P<0.05), een feit dat 
van belang zou kunnen zijn bij de keuze van de stimulatie zijde. We suggereren ook dat 
de hoeveelheid epineuraal weefsel een belangrijke variabele zou kunnen zijn voor het 
bepalen van de individuele effectiviteit van VNS, omdat de absolute hoeveelheid 
epineuraal weefsel sterk verdeeld is tussen de individuele zenuwen (variërend van 
2.090.000 µm2 tot 11.683.000 µm2). We besluiten dit hoofdstuk met te stellen dat men 
de nervus vagus, net als de nervus phrenicus, moet zien als een morfologische entiteit 
van het perifere zenuwstelsel, een composiet van verschillende vezels en 
(communicerende en liftende) takken van verschillende oorsprong met verschillende 
neurotransmitters. Elektrisch stimuleren van de nervus vagus is dus niet hetzelfde als het 
verhogen van de "fysiologische parasympatische tonus", maar kan dus ook 
catecholaminerge (sympatische) effecten teweegbrengen. 
 
Hoofdstuk 4 borduurt voort op het principe van zenuwstimulatie. Er wordt 
verondersteld dat de milt een rol speelt in de neuraal gemedieerde controle van de 
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gastheer verdediging. Het neuro-anatomisch bewijs voor deze veronderstelling berust 
echter op een schaars aantal studies, die het onderling oneens zijn over het bestaan van 
cholinerge of vagale innervatie van de milt. Wij voerden een immuno- en enzym-
histochemische studie uit, naar de innervatie van de menselijke milt, gebruik makend 
van een benadering waarbij het volledige hilum van 46 stoffelijke overschotten werd 
ingebed. Dit om er zeker van te zijn dat alleen zenuwen die de milt binnenkwamen of 
verlieten werden bestudeerd, en dat alle zenuwen van de milt werden opgenomen in 
het bemonsterde gebied. Additioneel werd 1 compleet ingebedde milt serieel 
doorgesneden zodat een 3D-reconstructie van de hilaire zenuwplexus kon worden 
gemaakt. Onze resultaten waren als volgt: Alle zenuwen van de milt komen voort uit de 
zenuw plexus die takken van de arteria splenica omringt en zijn catecholaminerg. Binnen 
de milt gaan deze zenuwen verder in de adventitia van de centrale arteriën van de witte, 
en de arteriolen van de rode pulpa. Kleuring voor choline acetyltransferase of 
acetylcholinesterase leverde geen aanwijzingen op voor cholinerge innervatie van de 
menselijke milt, ongeacht het type fixatie (standaard gefixeerd, vers-ingevroren post 
gefixeerd of vers-ingevroren cryo coupes). Bovendien werd geen positieve VIP-kleuring 
waargenomen (VIP wordt vaak mede aangetroffen in postganglionaire parasympatische 
zenuwen). We concluderen in dit hoofdstuk dat onze uitgebreide benadering geen 
bewijs kon leveren voor een directe cholinerge (of VIP-erge) innervatie van de milt. Deze 
bevinding sluit niet uit dat er een (indirecte) vagale innervatie via niet-cholinerge vezels 
bestaat, zoals we die in hoofdstuk 3 aantoonden. 
 
Naar aanleiding van onze eigen onderzoeken besloten we een systematische review te 
doen naar de perifere distributie van catecholaminerge neuronen (hoofdstuk 5). We 
gebruikten het resultaat om de anatomische argumenten waarop het huidige binaire 
sympatische-parasympatische model gebaseerd is, opnieuw te evalueren. Pubmed werd 
doorzocht op originele studies bij zoogdieren die de aanwezigheid van catecholaminerge 
neuronen immunohistochemisch aantoonden of de communicatie tussen zenuwen en 
sympatische structuren bevestigden met gevalideerde technieken. 144 Zoekopdrachten 
identificeerden 1.239 studies die informatie gaven over 389 anatomische structuren. 
168 Studies voldeden aan alle inclusiecriteria. We vonden dat catecholaminerge 
zenuwvezels aanwezig zijn in vele spinale en alle craniale zenuwen en ganglia, inclusief 
zenuwen en ganglia die bekend staan om hun parasympatische functie.  
Langs de gehele spinale autonome weg komen zowel proximale als distale 
catecholaminerge cellichamen voor. Zowel in het hoofd, de borstkas en het abdominale 
en bekken gebied, hetgeen het argument van "korte versus lange pre-ganglionaire 
neuronen" ontkracht. Deze bevindingen tonen opnieuw aan dat neuronen niet gewijd 
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zijn aan specifieke zenuwen, en toont aan dat het concept van het connectoom in de 
hersenen ook van toepassing is op het perifere zenuwstelsel. 
In tegenstelling tot de klassiek begrensde uittrede niveau’s T1-L2 en S2-S4, zijn 
preganglionaire neuronen ook gevonden op het lagere lumbale niveau. Preganglionaire 
cellichamen die zich bevinden in de intermediolaterale zone van het thoracolumbale 
ruggenmerg, nestelen zich geleidelijk aan meer ventraal in de ventrale motorkernen op 
lumbaal en sacraal niveau, en hun vezels omzeilen de witte ramus communicans en de 
sympathische grensstreng, om rechtstreeks uit de spinale zenuwen uit te treden. Het 
omzeilen van de sympathische grensstreng is dus niet exclusief voor sacrale neuronen. 
Wij concluderen dat de anatomie van het autonoom zenuwstelsel een geconserveerde 
architectuur vertoont langs de gehele spinale as. 
 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de potentiële impact van dit proefschrift en het daarin 
beschreven onderzoek besproken. Stimulatie van catecholaminerge vezels binnen de 
nervus phrenicus kunnen de chronische verhoging van sympatische activiteit, die reeds 
aanwezig is bij patiënten met centrale slaapapneu en geassocieerd is met een 
verhoogde mortaliteit bij deze patiënten, mogelijk extra verhogen. Bovendien toonden 
we aan dat de rechter cervicale nervus vagus significant meer catecholaminerge vezels 
bevat dan de linker. 
Onze bevinding dat de anatomie van het autonoom zenuwstelsel een geconserveerde 
architectuur vertoont langs de gehele spinale as, biedt de morfologische ondersteuning 
die tot nu toe ontbrak voor de nieuwe moleculaire bevinding dat de autonome uitlopers 
op thoracolumbaal en sacraal niveau een sterk gelijke moleculaire signatuur bezitten. 
 




