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In, the concept of the spatial organization 
of the muscular and connective tissue in a 
given joint region in man, as proposed by 
Van Mameren and Drukker (19841, muscu- 
lar and regular dense colllagenous colmec- 
tive tissue structures do not fkinction in par- 
allel (as ligaments and muscles) in the main- 
tenance ofjoint stability and integrity, but as 
functional tissue units in series with each 
other and the skeletal elements. In viva 
those connective tissue structures are 
strained during movements of the skeletal 
parts induced and led by tension (alter- 
ations) in muscular tissue. 
Therefore the concept on which the de- 

scription of the morphological subs.trate of 
proprioception is us~~ally based - as being 
distributed and functionine in rnusclilar 
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structures next to articular (regular dense 
collagenous connective tissue) structures - 
should be reevaluated. For this purpose, 
several hypotheses have been formulated 
and their implications tested in the lateral 
cubital region of the rat. This region has 
been chosen as model because most insight 
into the aforementioned functional tissue 
units has been gained from studies in the 
corresponding region in man (v.Mameren, 
1981; Drukker et  al., 1983a-c). 
It is hypothesized that functional interpre- 

tation of the occurrence and spatial dis- 
tribution of the morphological substrate of 
proprioception has to be hased on the spa- 
rial relation of the substrate with the archi- 
tecture of muscular and regular dense col- 
lagenous connective tissue regarded as or- 
ganized and functioning as one joint stability 
system. 
Prerequisite for testing this hypothesis is: 
- an integral description of the architec- 

ture of the muscular and connective 
tissue in a joint area based on the prin- 
ciples mentioned above, combined with: 

- a complete description of the tbree- 
dimensional arrangement of all the 

possible (and detectable) morpholopi- 
cal substrate of proprioceptlion present. 

Materials and methods 

For this study not only techniques were de- 
manded that enable histological recogni- 
tion of the various types of ~necJ~anolsensi- 
tive nerve endings, but also techniques for 
three-dimensional representation of the 
architecture of the muscular and canrrecrive 
tissue as well as of the spatial organization 
of the morphological substrate of proprio- 
ception. The materials and methods applied 
for both purposes are described in chapter 
2. All methods have been applied to the 
forelegs of young adult (12 weeks olel) wl~ i te  
laboratory rats (Lewis strain). Besides 
standard methods for the mesoscopic, light- 
and electron-microscopic identification of 
nerve structures in sisu and a method to dis- 
sect connective tissue structures, tech- 
niques to obtain three-dimensional reprc- 
sentations of the afferent nerve fibers and 
their endings in relation to the constituents 
of the locomotor apparatus are described in 
this chapter. Finally methods used h r  quan- 
tification of the occurrence of mechanore- 
ceptors are explained. 

The arehilecbure of the muscular arid can- 
nective tissue in the region 

The architecture of the muscular and ctsn- 
nective tissue structures; as revealed hy dis- 
section and by computerized three-dimen- 
sional reconstruction based on serial sec- 
tions of complete forelegs embedded in a 
polyester resin, is described in chapter 3. To 
define the applied descriptive terms, the to- 
pography of the locomotor apparalus in the 
region wrvder consideration has been de- 
scribed first. Then the architecture of the 
regular dense collagenous connective tissue 
is described in relation to the architecture 



of the muscular tissue. A complex apparatus 
of regular dense collagenous connective 
tissue exists in the proximal part of the re- 
gion, mainly consisting of the  walls of 
muscle compartments. Those lrayers con- 
verge towards the lateral hurneral epicon- 
tlyle and the olecsanon. The  majority of the 
collagenous fibers is interposed between 
skelleial tissaee and muscle fascicles; liga- 
ments as separate entities consisting of col- 
lagenolus connective tissue running from 
bone to bone, cannot be discriminated. In- 
stead, rnusclei'cormnective tissue units are  
identified in the proximal lateral cubital re- 
gion, in which muscular and regular dense 
collagenous connective tissue are organized 
in series and that do not coincide with the 
unml anatomical classification into muscles 
and ligaments. It is concln~ded that in the rat 
the architecture (spatial organization) of 
the muscular tissue components in relation 
to the components of regular dense col- 
lagenous connective tissue is similar to that 
in man (i) and that the region may serve as 
a model to  study the relation between the 
(spatial) organization of the morphological 
substrate of proprioception and the in- 
series architecture of muscular and connec- 
tive tissue (ii). The  pessihlle role of the 
h u n d  architecture in the maintenance of 
stability and integrity in the elbaw joint is 
discussed. 

O ~ c u r r e n c e  end spatial distribution of 
mecbanoreceptors 

In chapter4 quantitative data about the nc- 
currcnce and distrib~~tiotr of mechanore- 
ceptcrrs are given. This is done in order to  
compare the substrate under consideration 
with data available in literature. Moreover, 
i t  seemed worthwile t o  reestimate the 
usually applied quantitative parameters, in 
reIration to the concept of the in-series or- 
ganization of muscular and regular dense 
collagenous connective tissue. The quanti- 
tative data mainly concern the csccurrence 
of rn~~sc le  spindles and Golgi tendon organs 
(GTO") in the lateral cutbital and antebra- 
chirtl region; absolute numbers as we31 as 
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relative numbers per muscle or per col- 
lagenous connective 'tissue structure are 
provided. The relative number of muscle 
spindles per muscle is expressed per gram 
of muscle (spindle density), per gram oh 
muxleaelated to muscle size (spindle abun- 
dance) and per muscle zone (spindle vol- 
ume). The number of GTO's is expressed 
per muscle as well as per collagenous can- 
nective tissue structure. It is preliminarily 
concluded that the applied quantitative pas- 
ameters per muscle fail to  express the h n c -  
rional characteristics of a rnuscle because 
the spatial distribution of the muscle recep- 
tors as substrate for the  perception of 
stresses and joint movements in the region 
is not taken inta consideration. 
Starting from the idea that in particular 

regular dense collagencrus connective tissue 
structures in series with muscular tissue 
convey stresses, we have subsequently gues- 
tioned whether mechanosensitive nerve en- 
dings coirld be found within the above men- 
tioned proximal connective tissue apparatus 
(chapter 5). Specimens of the components 
ofthe proximal connective tissue apparatus 
- itt silu as well as taken out - have been stu- 
died for the presence of nerve elements. In 
particular in the outer muscle compartment 
walls - considered as components of the 
mentioned connective tissue apparatus - 
plexiformly arranged nerve fascicles are 
demonstrated. The  nerve fascicles termi- 
nate in lamelllated corpsusdes, Golgi tendon 
organs, free nerve endings and (sometimes) 
muscle spindles. The  latter structures are 
situated at the transition of the (srress-con- 
veying) regular dense collagenous connec- 
tive tissue structures with adjacent areolar- 
ly organized capsular connictive tissue or 
with rn~iscle fascicles organized in series 
with the concerned collaginous layers. The 
demonstrated free nerve endings show 
ultra-microscopical features characteristic 
far  mechanosensitive nerve terminals. 
Similar nerve endingsare presentwithin the 
collagenous connective tissue apparatus at 
the transitional area with the periosteal con- 
nective tissue. The possible functional signi- 
ficance of the demonstrated substrate of 





wirh muscle spindles and GTO's, to be indi- 
cated as ""monitor muscle spindle/CTO 
zones". In the case of the alignernenr of a 
proximal and distal muscle/connective tis- 
sue unit, such ""monitor zones" appear as a 
GT"OI/rnuscle spindlelGTOi zone intermedi- 
ate bemeen a distal and a proximal (stsess- 
conveying) regular dense collagenous con- 
nective tissue structure. 
From this study we conclude that in prin- 

ciple an in-series unit of muscular tissue 
/regular dense colJagenous connective 
tissue layer/skeletal element equipped with 
mechanosensitive substrate at the transi- 
tional areas between the various tissue corn- 
ponents, constitutes the basic unit of the 
spatial organization of the substrate of pro- 
prioception in the locomotor apparatus. 
Such a unit may occur as a muscle fraction 
in-series wirh a muscle compartment wall 
that is shared with the muscmlar tissue of an 
adjacent muscle. It may also appear as a 

well-developed apaneurotic muscle com- 
partment wall with muscle fascicles insert- 
ing unilaterally and with afferent nerve 
fibers reaching the related mechanorecep- 
tcplrs from the outer side. 
The recognition of the ordening principle 

for the substrate ofpraprioception resulting 
from this study, makes it appropriate to re- 
consider a number of data which thus far 
have been assembled and discussed in the 
light of she muscle as the functional entity 
functioning in parallel with articular toll- 
lagenolrs connective tissue structures. It 
may be concluded that the concept of in- 
series organization of muscular tissue and 
periarticular regular dense collagenous 
connective tissue has produced valid i.e. 
verifiable presumptions about the spatial 
distribution -and its functional implications 
- of mechanoreceptors in the locomotor ap- 
paratus. 



Rondom een gewricht functioneren spier- 
weefsel en straf collageen bindweefsel bij 
het handhaven van de samenhang van en 
stabiliteit in het betreffende gewricht niet 
parallel (in de vormvan ligamenten en spie- 
ren), maar in de vorm van functionele een- 
heden waarin beide krachtdoorleidende 
weefseltypen in serie met elkaar en met de 
skeletelementen zijn georganiseerd (v.Ma- 
meren en Drukker, 1984). h vivo worden 
periarriculaire collagene bindweefselistruc- 
tiliren aangespannen tijdens bewegingen 
van de articulerende skeletelertienten, 
mede als gevolg en op geleide van (veran- 
deringen in) de spanning van het betreffen- 
de spierweefsel. 
In dit licht dient het uitgangspunt waarop 

gewoonlijk de beschrijving van het morfo- 
logisch substraat van propriocepsis is geba- 
seerd - n.l. als zou dit verdeeld zijn over 
spieren e~lerzijds en artkulaire (straf col- 
lagene) bindweefse3stmcturen anderzijds - 
he worden herbezien. Daartoe zijn enkele 
hypothesen geformuleerd waarvan de im- 
plicaties getoetst zijn in het laterale elle- 
booggebied van de rat. De keuze voor deze 
regio als modelgebied is ingegeven door het 
feit dat inzicht in bouw en functie van be- 
doelde (spier-lbindweefsel-)eenheden 
vooral is gebaseerd op studies in de homo- 
loge regio bij de mens (v.Mameren, 15981: 
Drukker et al., 1983a-c). 
MS Irelangrijkste hypothese is gesteld dat 

de functionale interpretatie van v66rkc3imen 
en ruimtelijke verdeling van het mosfolo- 
gisch subsiraat van propriocepsis gebaseerd 
dient tezijn op de ruimtelijke relatievandat 
substraat met de architectuur van spier- 
weefsel en straf collageen bindweefsel, 
waarbij ervan uit dient te wordengegaandat 
deze laatste zijn georganiseerd als kLn sys- 
teem voor de handhaving van gewrichtssta- 
bilireit. 
Voonvaarde woar het toetsen wan deze hy- 

porhese is: 
- een integrale beschrijving van de archi- 

tectuur van spier- en bindweefsel in een 

gewiehtsregio ~iiegaande van de eerder 
vermelde principes, in combinatie met: 

- een beschrijving van de driedimensio- 
nale ordening van mogelijk morfolo- 
giseh substraat van propriocepsis (voor 
zover aantoonbaar). 

Ten behoeve van deze studie waren niet al- 
leen technieken vereist om de verschillen- 
de typen mechai~osensibele zenuweindigln- 
gen liisto&ogisch aan te tonen, maan ook 
technieken om de archiiectwiir van spier- en  
bindweefsel alsmede de ruimtelijke orde- 
Ring van het morfologisch substraat van 
prapriocepsis, driedimensionaal te repro- 
duceren. Het materiaal en de methodcn die 
voor deze beide doeleinden zijn ainge- 
wend, worden beschreverii in haafdstuk 2. 
Alle methoden zijn toegepast op jong vol- 
wassen (12 weken oud) witte laboratoriunr- 
ratten (L,ewis stam). Behalve mesoscopi- 
sche, lichtmicroscopische en clectronenmi- 
croscopische standaardmethoden oin ze- 
nwwstructuren iïz sdu aan te tonerr en een 
niethode om bindweefselstructuren te pre- 
pareren, worden ook; de technieken om 310- 
reconstructies te vervaardigen van afreren- 
te zenuwezels en bijbehorende eindigin- 
gen (in samenhang met dc componenten 
van het bewegingsapparaat) in dit hoofd- 
stuk beschreven. Teiisloite worden de ene- 
thoden om het v66rkomen van mecha~iore- 
ceptoreii te kwai~tificeren, trilegelicht. 

De architectuur van het spier- en bind- 
weefsel 

De architectuur van spier- en bindwecfsel- 
structuren, zoals die met behulp van disscc- 
tie en gecomputeriseerde 3D-reconstructie 
op basis van seriecoupes vair complete in 
plastic ingesloten voorpoten zichtbaar is ge- 
maakt, wordt inr hoofdstuk 3 weergegeven. 
Eerst is de topografie van het ho~idings- ei1 
bewegingsapparaat in de betreflknde regio 



aaizgegevera teneinde degebruikte termino- 
logie te defínaeren en toe te lichten. Wemal- 
genswosdt de archieectuurvan het straf cd -  
Pagene bindweefsel i n  relatie mca de archi- 
tecauur van het. spierweefsel beschreven. In 
het: proximale deeB van de regio is een ccrrn- 
plex apparaat van straf collagene bindweef- 
sellagen aanwezig, dan voornamelijk bestaat 
uit de begrenzingen van aanwezige spierko- 
kers. Deze lagen convergeren naar de lare- 
raleepiconddylusvan de humerus en naar het 
ulecrunnn. Met merendeel van de collagene 
vezels is uitgespannen tussen boîstukken 
enerzijds en spiervezels anderzijds; liga- 
menten -gedefinigerel als afzonderlijke,van 
bot naar bot lopende, collagene bindweef- 
seleenheden - kunnen niet of nauwelijiks 
worden beschreven. In plaats daarvan wor- 
den in  de proximale elleboogregia spier- 
iliiritlweefsel-eenheldcn onderscheiden, 
waarin spierweefsel en straf collageen bind- 
weelsel in  serie gecrrganiseerd zijn en die 
niet sar-nienvullen rnet de gebruikelijke ana- 
tomische indeling in spieren en ligamenten. 
Gecoricludeerd wordt dat de ruimtelijke or- 
dening en organisatie van de spiesweefsel- 
componenten in suni~ea~hang met de straf 
collagene bindweefselccr~mpo~~eraten in  de 
nat overeenkomt me1 die laij cle meris (i) en 
dat daarom de betreffende regio als model 
kan dienen om de relatie russen de ruimte- 
lijke ardening van het morfologisch slib- 
straat vanupropriocepsis en de in-serie arcbi- 
tectuur van spier- en bindweefsel, te bestu- 
deren (ii). De mogelijke ral vani de aange- 
Ic~oii~le ;irchitecdhrur Ijij het handhaven var] 
(Ie snaliiliieit en iiiregriteit van het elleboog- 
gewricht, word1 besproken. 

Aaarwezìgheicl en ruimtelijke ordening van 
miech~iicrseceptoren In de regio 

In hoofdstuk4 wosdende kwantitatieve ge- 
gevens bctrefferide i~iinwezigheid en verde- 
Iingvan ~iieclianc~receptorenvcrnreld. Deze 
zijn bepaald teneinde het hier besttideesde 
s~ibstriiat te ktinnen vergelijkcri nier be- 
slaande literatuur over aantallen recep- 
toren i n  het houdings- en bewegiïrgsappa- 
raat. Bovenidien lijkt het wenselijkom de ge- 
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woonlijk toegepaste kwantitatieve parame- 
ters te hesavewegen in hert licht vanhet uit- 
gangspunt dat spieweefsel en straf colla- 
geen bindweefsel (als krachtdoorleidende 
componenten) in serie geschakeld zijn. De 
kwantitatieve gegevens betreffen voorna- 
melijk het vhr6rkomen van spierspoelen en 
peeslichaampjes (CTO's) in het laterale el- 
leboog- en voorpoolgebied; zowel absolute 
aantallen zijn bepaald als aantallen per 
spier of per collagene bindweefselstmctuus. 
Het relatieve aantal spierspoelen per spier 
is bepaald per gram spierweefsel (spier- 
spoeldichtheid)~, per gram spier gecorri- 
geerd naar spiergroutte (spierspaelrijk- 
dam) alsmede per spierzone (spierspoel- 
volume). Het aantal GTO" is zowel per 
spier als per collagene bindweefselstructuur 
bcpaald. Als voorlopige conclusie wordt ge- 
steld dat de toegepaste parameters niet ge- 
schikt zijn om de f~inctionele karakteristiek 
van een spier aan te geven, omdar geen re- 
kcning wordt gehouden met de ruimtelijke 
ordening van de spierreceptoren als het 
substraat voor de perceptie van spanning, 
rek en beweging in de betreffende regio. 
Uitgaande van de idee dat met name straf 

collagene hindweefselstr~icturen die in se- 
rie met spieweefsel zijn georganiseerd, 
krachtdoorleidend zijn, is de vraag gesteld 
of mechanosensibele zenuweindigingen 
aanwezig zijn in het hierboven genoemde 
proximale bindweefselapparaat (hoofdstuk 
53. De verschillende componenten van dit 
bindweefselapparaat zljn - zowel apart als in 
sitrr - onderzocht op de aar-iwezigheid var1 
zenuweefselelemenilen. Met name bij de 
bindweefsellagen die de naar buiten (op- 
pervlakkig) gerichte wanden vaar de betref- 
fende spierkokers vormen, zijn zenuwnet- 
werken aangetoond. De betreffende ze- 
nuwvczels eindigen in Vutcr Pacini-achtige 
(druk)lichaampjes, peeslichaampjes 
(GTO's), vrije zenuweindigingen en (soms) 
in spierspoelen. Deze eindigingen Liggen in  
het overgangsgebied tussen enerzijds 
(krachtdoorleidende) straf collagene bind- 
weefselstructuren en anderzijds aangren- 
zend losrnazig bindweefsel behorende bij 
het gewrlchtskapsel ofaanhechtende spier- 



wezels (waarmee de betreffende collagerie 
structuur in serie geschakeld is). De vrqe ze- 
nuweindigingen blijken ultramicroscopisch 
kenmerken te vertonen die karakteristiek 
worden geacht voor mechanosens~bele ze- 
nuweindigingen. Dergelijke zenuweindi- 
gingen zijn ook aangetoond in het straf col- 
lagene bindweefselapparaat, namelijk waar 
dit continu is met het periostale bindweef- 
sel. De  mogelijke functionele betekenis van 
hek betreffende substraat word1 besproke~i 
In samenhang met de architectuur van het 

L, 

spier- en bindweefsel eni het vóórkornen van 
spanning eri rek in het gebied. Geconclu- 
deerd kan worden dat de proximale wanden 
van de betreffende spierkokers goed zijn 
toegerust met mechanosensibel substraat in 
overeenstemming met de veronderstelde 
mate waarin deze bindweefsellagen kraclit- 
doorleidend functioneren. Morfologisch 
bezien is er geen aanleiding te spreken van 
gewricl~tsreceptoren wanneer daarmee re- 
ceptors bedoeld worden die uitsluiteiid ge- 
deformeerd (cn daarmee gestimuleerd) 
worden door passieve rek van collagene 
bindweefselstructuren als gevolg van de 
verplaatsing van de skeletdelen waartussen 
deze structuren uitgespannen zouden zijn. 
De resultaten van het onderzoek naar aan- 

wezigheid en ruimtelijke verdeling van re- 
ceptoren in de complementaire conaponent 
van het houdings- en bewegingsapparaat, 
namelijk het spierweefsel, worden beschre- 
ven in hoofdsluklió. Ilet betreft hier voorna- 
melijk de driedimensionale recnnstructie 
van de ruimtelijke verdeling van spierspoe- 
len en peeslichaampjes (GTO's] in het be- 
studeerde gebied. Deze receptoren zijn ge- 
concentreerd in die spierweefsel-zones &e 
in serie georganiseerd zijn met distale 
krachtdoorleidende structuren van straf 
collageen bindweefsel (pezen) of met zulke 
structuren proximaal (wenden wan spierko- 
kers). Dit kan resulteren in spieweefselzo- 
nes met mechanoreceptoren die tussen der- 
gelijke (proximale en distale) structuren ge- 
situeerd (uitgespannen) zijn. Dit leidt rot de 
definitie van "monitor-spier-lbinClweefse1- 
eenheden" waarvan de topografie ;aansluit 
bij de architectuur van de eender genoemde 

en bmchceven in-serie eenhedei1 van spier- 
en bind~veebel. De verdelingspatronen, van 
spierspoelen en peesliictiaampjes worden 
besproken ei1 in verband gebraclrt met 
gangbare concepten betreffende de ruimte- 
lijke ordening van deze zirituigen. De con- 
clusie is gewettigd dat de betreffende me- 
chanoreceptoren gecn;ncenllreerd zijn iru dic 
gebieden waar verwacht mag worclert dat de 
krachtdoorleiding over het elleboogge- 
wricht plaats vindt (van spie~vrreefseì via 
straf collageen bindweefsel naar botweef- 
sel). 
In hoofdstuk 7 wordt het ~BBrkomen be- 

schreven van zenuwweefsel-elernenien in 
het periostale bindweefsel voorrover dit 
mede de spierkokers varz de tsetreffenicle ex- 
tensoren conrpleccert. Plexiforni georgani- 
seerde zenuwvezels kunnen alleen in het 
periostale bindweefsel aan de dorsolaterale 
zijde van olecranon en ulnaschacht wurderi 
aangetoond. Bn de extenisorenregio kvnrueii 
geen omkapselde zentiweindigingen wor- 
den aangetoond in het periost van de beide 
bolstukken (met uitzondering van enkele 
GTO% saa het radiale periost). Aan tie 
Bexorenzijde zijn1 relatief grote Paciniforsne 
lichaairnpjes aanwezig, zowel iiii het lëismuzi- 
ge bindweefsel tiissen collum radii en col- 
Ilum ulnae als tussen het collagene irind- 
weefsel van het schachnperiiist en aangren- 
zend spierweefsel (Rexoreni). De eventtiele 
bijdrage van deze receptoren aan de pro- 
prioceptieve iripzit uit de betrelfende regio 
wordt besproken. 

In hoofdslu k 8 word t sameiuvatlemJ gecon- 
cludeerd dat de uiteindelijke verscliijnings- 
vorm van het anoöfologisch suhstra:ra van 
propriocepsis in een bepaalde spierweef- 
sellhindweefse0/laotweefsel-mtiw i r>p 
te vatten is als mengvormen of varia ties vaai 
drie karakteristieke configuraties van liet 
viertal: spierspoel, lichaampje van KurE'ini 
resp. GTO, Vater Pacirii-achtige lichaam- 
pje envr~je zenuweindiging. Deze uiteinde- 
lijke verschjjningsvorrn wordt mede be- 
paald door de architectuur van het spier- 

nsi 



weefsel en strak: collageen bindweefsel in 
het gebicd waar de betreffende mechanore- 
cepaoren aanwczie; zijn. Gesteld kan wor- 
den dat met bovengenoemdwiier~al het com- 
plete spectrum van mechanoreceptoren in 
een gewrichtsregio is aangeduid. Ahduswon- 
den, de drie klassieke zogenaamde kapselre- 
ceptoren (of gewrichtsraceptoren) t.w. Ii- 
chaarnpje van Rwffini, Varer Pacini-achtig 
lichaampje en vrije zenuweindiging (Pola- 
cek, 1966) gecombineerd met de drie voor- 
naamste zogenaamde spierreceptoren t.w. 
spierspoel, peeslichaampje QGTO) en Va- 
ter Pacini-achtige lichaampje (Barker, 
1974). 
Bovendien wordt gesteld dar in  een spiera- 

reaal niet een spierzone toegerust met 
spierspoelen het basisprincipe van organi- 
satie van mechanoreceptoren vormt, maar 
een spier-&jndweefselzone toegerust met 
spierspoelen en GTO's, aan te duiden als 
""monitor spierspoelSGT0 zoncs". Wanneer 
een distale en een proximale spier-bind- 
weefseleenheid direct in elkaars verlengde 
gesitueerd zijn, krijgen dergelijke "monitor 
zones" het karakter van een GïO$spier- 
spnel$GTO zone, gescl~akeld tussen distale 
en proximale krachtdoorleidende bind- 
weefselstructuren. 
Uit ons onderzoek concludereni wij dat de 

basiseenheid van ruimtelijke ordening van 
het morfologisch substraat van propriocep- 
sis in het houdings- en bewegingsapparaat 

wordt gevormd door een in-serie eenheid 
van een cpieweefselzone/straf collagene 
'trinidweefsellaia~skeS.etdeeli, toegerust met 
mecbanosensibel substraat gelegen in de 
cavergangszones tussen de venschillende 
componenten. Zo'n eenheid kan zich mani- 
festeren als een gedeeltevan een spier in se- 
rie met een spierkokerwand die (qua aan- 
hechtingsgebied) gedeeld wordt met spier- 
weefsel van een aangrenzende spier. Er kan 
ook sprake zijn van een min of meer apo- 
neurotische spierkokerwand met spierve- 
zels aan &én zijde aanhechtend en met a fe -  
rente zenuwvezels die de betreffende me- 
chanoreceptoren vanaf de andere (dit is 
"buitenrn-) zijde bereiken. 
Het ordenend principe in het morfologisch 

substraat van propriwepsis zoals dat in deze 
studie wordt onderkend, werpt een ander 
licht op een aantal gegevens die tor dusver- 
re zijn beschouwd in het licht van de spier 
als functionele eenheid (parallel aan articu- 
laire collagene bindweefselstructuren func- 
tionerend). De conclusie is gewettigd dat 
het uitgangspunt dat spieweefsel en straf 
collageen bindweefsel als krachtdoorlei- 
dende componenten in serie zijn georgaini- 
seerd, een aantal valide (verificeerbare) 
aannames oplevert ten aanzienvan de mini- 
telijke ordening van mechanoreceptoren - 
en de functionele implicaties daarvan - in 
het houdings- en bewegingsapparaat. 




