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Algemenee Samenvatting. 
Ditt proefschrift bevat het experimentele onderzoek aan de motorische 
activerings-patronen,, zoals die met behulp van electromyografie (EMG) 
gemetenn wordt, in spieren die werkzaam zijn rond het enkelgewricht van vrij 
bewegendee katten. Deze analyse omvat 2 belangrijke aspecten van het 
normalee spiergebruik: (i) hoe werken verschillende enkelspieren of delen 
vann deze spieren samen in verschillende momentane vormen van motorisch 
gedragg (hieronder vallen aspecten van coördinatie van spier(del)en in zowel 
bewegingenn als lichaamshouding; Hst. 2-3), (ii) gedurende welke tijdsduur 
perr etmaal zijn de diverse spier(del)en actief (Hst. 4-5) en hoe is dit laatste 
gekoppeldd aan de verhouding tussen de verschillende vezel-typen van deze 
spierenn (Hst.6). In het eerste inleidende hoofdstuk (Hst. 1) wordt een 
opsommingg gegeven van de al algemene achtergrondskennis, inclusief de 
informatiee die betrekking heeft op de technieken die zijn gehanteerd tijdens 
dee metingen. 

Dee gegevens zijn verzameld bij een groep van 5 volwassen, vrouwelijke 
katten,, die langdurig zijn geïmplanteerd met maximaal 8 
electromyografischee (EMG) afleidelectroden in een aantal van hun 
onderbeenn spieren, te weten tibialis anterior (TA), extensor digitorum longus 
(EDL),, peroneus longus (PL), soleus (SOL), gastrocnemius lateralis (LG) en 
tibialiss posterior (TP). In een aantal gevallen zijn de afleidingen gedaan aan 
zowell  de anteriore als de posteriore spierdelen (PL, TA, LG). De 
gelijktijdigee afleidingen van de diverse spieren of spierdelen toonden aan 
dat,, in het gebruikte materiaal, er geen sprake was van een significante mate 
vann overspraak tussen de electroden. De geïmplanteerde electroden werden 
gebruiktt voor 2 groepen van studies bij (relatief) vrij rondlopende katten: a/ 
mett behulp van een lange, flexibele kabelverbinding werden metingen 
verrichtt m.b.t. de wijze waarop verschillende spieren of delen van spieren 
gezamenlijkk werden gebruikt tijdens spontane bewegingen (dit zijn de 
studiess van spier coördinatie); b/ met behulp van draadloze, telemetrische 
technieken,, werden spier(del)en onderling vergeleken m.b.t. hun totale, 
geaccumuleerdee duur van activiteit per etmaal (dit zijn de studies van de 
matee van spiergebruik). 

Dee afgeleide EMG signalen laten de activiteit zien van enkele honderden 
tott wel duizenden spiervezels. Het centrale zenuwstelsel reguleert de 
achterpoott spieractiviteit via gespecialiseerde zenuwcellen, de alpha 
motoneuronen,, waarvan de cellichamen in het ruggemerg liggen en de 
axonenn tot aan de spiervezels reiken. Bij volwassenen staat elke spiervezel 
inn verbinding met slechts één enkel motoneuron, terwijl elk motoneuron op 
zijnn beurt zeer vele (vaak wel honderden) spiervezels kan aansturen. Alle 
vezelss die worden aangestuurd door hetzelfde motoneuron worden daardoor 
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tott  dezelfde "motor  unit"  of "spier  unit"  gerekend. Eén enkele spier  kan zo 
uitt  tientallen tot enkele honderden motor  units bestaan. Binnen een geven 
unit,, hebben alle afzonderlijke vezels gewoonlijk dezelfde biochemische en 
contractielee eigenschappen. Vezels van verschillende units echter, kunnen 
aanzienlijkk  verschillen in hun eigenschappen. Omwille van de 
beschrijvingen,, worden de diverse units vaak geclassifiseerd in verschillende 
categorieënn of typen. In fysiologische zin vindt deze classificatie vaak plaats 
opp grond van verschillen in contractie snelheid en vermoeidheids resistentie 
(hett  langzame, 'slow' type S; en de snelle, Tast'  typen FR, Fint en FF). 
Histochemischh worden doorgaans de kleuringsreacties op myofibrillai r 
ATPasee gebruikt om de vezels te classificeren als type I ("langzaam") en 
diversee subtypen II  ("snel") . 

Bijj  vrijwillig e contracties, kan de gegenereerde spierkracht door  middel 
vann 2 mechanismen (die doorgaans parallel aan elkaar  worden benut) 
vergroott  worden: a/ er  kan een groter  aantal motoneuronen en dus motor 
unitss worden geactiveerd ("recruitering s gradatie"), b/ motoneuronen die 
reedss geactiveerd zijn, kunnen de snelheid van impuls afgifte verhogen, om 
opp die manier  de bijbehorende units sterker  te laten contraheren ("rat e 
gradatie") .. De recruiterings gradatie verloopt doorgaan op een 
gestandaardiseerdee manier, en begint met de langzame, kleine en zwakke 
units,, om te vervolgen met die units die sneller, groter  en sterker  zijn ("size 
principle") .. Naast deze recruiterin g die in relatie staat met de eigenschappen 
vann de vezels en de units, is in een aantal eerdere studies al gesuggereerd 
dat,, binnen een bepaalde spier, de recruiterin g ook verschillend zou kunnen 
zijnn voor  verschillende motorische taken. Zulke taak-gerelateerde variaties 
inn hoe afzonderlijke spieren worden gebruikt zijn echter, tot nog toe, veel 
minderr  bekend. Nieuwe data over  dit fenomeen worden in een deel van dit 
proefschriftt  gepresenteerd. Dit is gedaan door  simultaan de activiteit in 
verschillendee delen van eenzelfde spier  af te leiden. De meeste van deze 
metingenn zijn gedaan in de peroneus longus (en in enkele experimenten is dit 
ookk gedaan in de tibiali s anterior  en de gastrocnemius lateralis). 

Inn de peroneus longus van de kat, hebben eerdere experimenten al laten 
zienn dat er  een grove overeenkomst bestaat tussen de plaats van de 
motoneuronenn binnen het ruggemerg en de locatie van hun vezels binnen de 
spier::  rostrale motoneuronen bleken geneigd te zijn vaker  anterior  gelegen 
spiervezell  aan te sturen, en caudaal gelegen motoneuronen bleken bij 
voorkeurr  verbonden te zijn met de posteriore spiervezels. Om deze reden 
hebbenn wij  ervoor  gekozen om een vergelijking te maken van de EMG 
activiteitt  van de anteriore versus de posteriore spier  vezels in de peroneus 
longuss (PLa vs PLp), omdat we op deze manier  mogelijk een indirecte 
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indrukk kunnen krijgen van de cranio-caudale verdeling van activiteit binnen 
dee ruggemerg pool van de peroneus longus motoneuronen. 

Inn HOOFDSTUK 2, zijn zulke vergelijkingen gemaakt voor  vele 
verschillendee soorten spontane bewegingen van de groep katten. Er  werd 
eenn consistente samenhang gevonden tussen de antero-posteriore verdeling 
vann EMG activiteit binnen de peroneus longus en bepaalde 
bewegingspatronenn van de katten: er  was sprake van een overheersende 
activiteitt  in de posteriore spier  delen als de kat eenvoudigweg op de 
achterpotenn stond of zich klaarmaakte om af te zetten bij  een sprong. Een 
overheersendd anteriore activiteit werd waargenomen in katten die zich 
voorbereiddenn om te landen na een sprong (of nadat zij  door  ons opgetild 
warenn geweest). Bij  vele andere activiteiten, zoals bijv . 'rondwandelen', was 
dee activiteit meer  evenredig verdeeld over  de spier. Deze resultaten 
suggererenn in sterke mate dat de motoneuron pool dikwijl s in een variabele 
enn ruimtelij k gezien veranderlijk e manier  wordt geactiveerd voor 
verschillendee bewegingen. 

Dee verschillen tussen de verschillende soorten motorisch gedrag betreffen 
zowell  de timing als de verdeling van activiteit over  de diverse betrokken 
spieren.. Zodoende suggereren de bevindingen uit Hst. 2 dat men mogelijk 
eenn relatie zou kunnen vinden tussenn de waargenomen taak-gerelateerde 
aspectenn van de recruiterin g (de antero-posteriore EMG verschillen binnen 
dee peroneus longus) en het patroon van simultaan actieve spieren binnen één 
enn hetzelfde been. Daarom zijn wij  in HOOFDSTUK 3 nader  gaan 
uitzoekenn of er  inderdaad sprake is van een reproduceerbaar  verband tussen 
dee verdeling van activiteit binnen de peroneus spier, en de combinatie van 
overigee actieve spieren. Om praktische redenen is dit onderzoek per  kat bij 
slechtss een beperkt aantal spieren uitgevoerd (nl. bij  die spieren die van 
electrodenn waren voorzien). Er  werden 2 soorten vergelijkingen gedaan: a/ 
semi-kwantitatievee bepalingen, waarvoor  gebruik gemaakt werd van een 
groott  aantal EMG-registraties op papier  (snelle, thermische EMG-schrijver) . 
Gevallenn met een anteriore dan wel posteriore dominantie van EMG 
activiteitt  in de peroneus longus werden vergeleken m.b.t. het gegeven of de 
overigee afgeleide spieren actief of stil waren ("on/off analyse"), b/ 
kwantitatievee bepalingen: hierbij  werd gebruik gemaakt van gedigitaliseerde 
sampless van een beperkter  aantal afleidingen. Hierbi j  werd een grote 
spreidingg gezien in de variatie van de ratio van antero-posteriore activiteit in 
dee peroneus longus. Er  werden geen duidelijk aantoonbare en herhaalbare 
verhoudingenn gevonden tussen deze antero-posteriore EMG verdeling in PL 
enn de gemeten hoeveelheid activiteit in de overige spieren. De "on/off 
analyse""  leverde echter  wel statistisch significante resultaten op: 
waargenomenn werd dat er  vaker  een voorkeur  is voor  activatie van anteriore 
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delenn vann de peroneus longus wanneer  er  potentiële PL-agonisten (EDL en 
TA)) actief waren, en ook wanneer  er  potentiële PL-antagonisten (SO en TP) 
still  waren. 

Naastt  deze vragen die betrekking hebben op de recruiterings gradatie van 
spierr  activiteit, hebben wij  ook een ander  aspect van kwantitatief 
spiergebruikk  onderzocht: de totale dagelijkse tijdsduur  van de spieractiviteit. 
Dezee gegevens zijn essentieel als achtergrond informati e om te analyseren 
watt  de effecten zijn van een toegenomen spiergebruik (bijv . door  training) of 
eenn verminderd spiergebruik (bijv . na een botbreuk) op de spier 
eigenschappen.. Tot nu toe is er  nog weinig over  dit onderwerp gepubliceerd. 

Inn HOOFDSTUK 4 werden 4 van de katten gebruikt voor  langdurige (te 
wetenn 24 uur) intermitterende registraties van EMG samples. In deze 
analysee werd slechts de eenvoudigste en meest eenduidig te kwantificeren 
parameterr  van spier  activiteit gemeten: de totale hoeveelheid tij d gedurende 
welkee enige EMG activiteit meetbaar  was (dus de totale tijdsduur  dat elke 
spierr  "on"  was). 
Err  werden opvallende en significante verschillen gevonden in de totale 
verzameldee tijdsduur  van activiteit per  etmaal. De eenvoudige enkel- en teen 
dorsiflexorenn EDL en TA hebben geen duidelijk e anti-zwaartekracht functie 
voorr  de lichaamshouding, en voor  deze spieren werd gevonden dat zij 
dagelijkss slechts relatief kort worden gebruikt (te weten 1.9-4.0 % van de 
totalee dagelijkse tijd) . Voor  de enkel extensoren SOL en LG daarentegen, 
werdenn veel langere tijdsperioden voor  dagelijks gebruik gevonden (te 
wetenn van 6.8% tot 13.9% van de totale tijd).  De PL, die een belangrijke 
stabiliserendee rol heeft als exo-rotator  van het enkel gewricht, vertoonde ook 
eenn relatief lange dagelijkse activerings periode (nl. 5.7% - 9.5%). Bij  alle 
driee de spieren waarbij  sprake was van meerdere afleid-plaatsen, (PL, LG, 
TA)) werden verschillen gevonden in de dagelijkse duur  van activiteit in de 
anterioree dan wel posteriore spierdelen (posterior  langduriger  actief dan 
anteriorr  bij  PL en TA; de tegenovergestelde situatie voor  LG). 

Inn HOOFDSTUK 5, zijn de gegevens van de 24-uurs afleidingen verder 
geanalyseerdd met betrekking tot circadiaanse en individuele verschillen in 
hett  niveau van activering. De katten in dit onderzoek waren over  het 
algemeenn 's nachts minder  actief dan op de dag. In de minst actieve perioden 
(bijv .. wanneer  zij  liggen of zitten), is naar  verwachting de behoefte aan het 
inzettenn van de achterpoot voor  de lichaamshouding anders dan wat ervaren 
wordtt  tijdens perioden met een intensiever  motorisch gedrag (bijv . staan of 
rondlopen).. Dit is waarschijnlij k dan ook de reden waarom de verschillen in 
tijdsduurr  van activering 's nachts een stuk kleiner  zijn dan overdag, en ook 
dee onderlinge verdeling van de gebruiksduur  tussen de spieren volkomen 
verschillendd is op verschillende circadiaanse momenten. Op deze manier 
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blijk tt  spier  gebruik niet eenvoudigweg naar  boven of naar  beneden 
geschaaldd te worden tussen actieve en inactieve perioden. 

Opp dezelfde manier  blijkt , wanneer  men verschillende individuele katten 
onderlingg vergelijkt , dat de variaties in het algemene niveau van activiteit in 
dee ene spier  (bijv . Soleus) niet vanzelfsprekend ook in andere spieren 
wordenn gezien. Hoewel er  een goed vergelijkbare volgorde werd gevonden 
voorr  de dagelijkse gebruiksduur  van de achterpoot spieren in al de katten, 
warenn de dieren toch duidelijk verschillend in hun motorische gewoonten, en 
lietenn dien overeenkomstig verschillende voorkeurs patronen van achterpoot 
spierr  gebruik zien. 

Tenslotte,, na het beëindigen van de fysiologische metingen die zijn 
beschrevenn in Hst. 4-5, zijn de katten opgeofferd en zijn de bestudeerde 
spierenn verwijderd voor  histochemische analyse (HOOFDSTUK 6). Er 
werdenn dwarscoupes gekeurd op myofibrillai r  ATPase en de spiervezels die 
hett  dichtst bij  de diverse afleidplaatsen waren gelegen werden 
geclassificeerdd als zijnde type I, II A of JIB. Op deze manier  was het 
mogelijkk  om in de laatste fase van het onderzoek rechtstreeks te 
onderzoekenn of de spieren met verschillen in de dagelijkse duur  van 
activeringg ook verschillend zijn in vezel type samenstelling. Er  kon een 
positievee en significante correlatie worden aangetoond tussen het percentage 
"langzame""  type I vezels en de geaccumuleerde dagelijkse duur  van 
activering.. Het is belangrijk te realiseren dat zo'n verband niet 
vanzelfsprekendd is; dat dit verband bestaat suggereert dat, voor  zover  het de 
spierenn van het onderbeen betreft, de verschillen in de noodzakelijke 
hoeveelheidd kracht die aangewend moet worden voor  de lichaamshouding, is 
gekoppeldd aan verschillen in de "recruitering s drempel"  voor  deze houding, 
enn wel zodanig dat spieren met een relatief belangrijke "krachtrol "  voor  de 
lichaamshoudingg ook relatief makkelijk worden gerecruiteerd in geval van 
activeringg ten behoeve van lichaamshouding. 


