
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Motor unit properties in the rabbit masseter muscle

Turkawski, S.J.J.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Turkawski, S. J. J. (2000). Motor unit properties in the rabbit masseter muscle. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/motor-unit-properties-in-the-rabbit-masseter-muscle(f4d18bec-f489-4298-9a6e-920e7896ee77).html


SAMENVATTINGG EN CONCLUSIES 

Ditt proefschrift beschrijft een onderzoek naar de mechanische en elektrische 

eigenschappenn van de motor units van een van de kauwspieren, de musculus 

masseter.. Omdat deze eigenschappen bij de mens niet rechtstreeks aan de spier 

gemetenn kunnen worden, is het konijn als proefdiermodel gebruikt. 

Achtergrond Achtergrond 

Eenn motor unit (motoire eenheid) bestaat uit een motorische zenuwcel en de groep 

spiervezelss die door deze zenuwcel wordt geïnnerveerd. De motor unit is de kleinste 

spiereenheidd die door het centrale zenuwstelsel afzonderlijk kan worden 

aangestuurd.. Er bestaan grote verschillen tussen motor units, bijvoorbeeld wat 

betreftt hun morfologie en de biochemische eigenschapen van hun vezels. Door 

dezee verschillen kunnen de contractiele en elektrische eigenschappen van motor 

unitss sterk variëren, zoals bijvoorbeeld de grootte en duur van hun kracht en de 

groottee en duur van hun actiepotentiaal. Er zijn voor de motor units van de 

masseterspierr weinig gegevens voorhanden over deze variatie in eigenschappen, 

mett name omdat het niet mogelijk bleek om de krachtjes die door de motor units 

geproduceerdd worden rechtstreeks aan de spier te meten. 

Uitt immuno- en histochemisch onderzoek is bekend dat er een heterogene 

verdelingg van spiervezeltypen is binnen de masseter. Het aantal langzame 

spiervezelss is bijvoorbeeld relatief groot in de voorste en diepe spierdelen, terwijl het 

aantall snellere vezels juist groot is in de achterste en oppervlakkige spierdelen. Op 

grondd hiervan zijn dus ook regionale verschillen in motor unit eigenschappen te 

verwachten.. Om dit aan te kunnen tonen, moeten de posities van de motor units 

binnenn de spier gemeten worden, tezamen met hun contractiele eigenschappen. 

Tijdenss bewegingen van de kaak zal de lengte van de spiervezels van de 

masseterr veranderen. De masseter heeft een complexe anatomische bouw en bezit 

spiervezelss die onderling sterk in positie en trekrichting verschillen. Het is daarom 

aannemelijkk dat de motor units van de masseter tijdens bewegingen van de kaak 
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aann ongelijke lengteveranderingen onderhevig zijn. Hierdoor ontstaan er regionale 

verschillenn in vezellengtes en vezeldiameters. Hierdoor kunnen sommige 

eigenschappenn van de motor units, zoals de maximale kracht, ook veranderen. Hoe 

sterkk deze veranderingen zijn, zal onder meer afhangen van de positie van de motor 

unitt binnen de spier. Om het effect van de kaakpositie te onderzoeken, zullen de 

eigenschappenn van de motor units bij verschillende kaakposities gemeten en 

vergelekenn moeten worden. 

RegistratieRegistratie van motor unit eigenschappen 

Dee eigenschappen van meer dan 120 masseter motor units werden bepaald. Motor 

unitt twitches (enkelvoudige contracties) en tetani werden opgewekt door stimulatie 

vann afzonderlijke zenuwcellen in de motorische kern van de nervus trigeminus. Om 

dee grootte en werklijn van de uiterst kleine motor unit krachtjes te kunnen meten, 

werdd een nieuwe krachttransducer ontwikkeld. De kleinst meetbare kracht bedroeg 

ongeveerr 5 mN. Gelijktijdig met de krachtjes werden ook de actiepotentialen van de 

motorr units geregistreerd. Hiervoor werden monopolaire elektroden gebruikt, die op 

verschillendee plaatsen in de spier werden ingebracht. Om het effect van de 

kaakpositiee op de motor unit eigenschappen te onderzoeken, werd een beksper 

ontwikkeld.. Hiermee kon de onderkaak bij verschillende kaakopeningen worden 

vastgezet.. Een belangrijke kenmerk van dit apparaat was dat de positie van het 

rotatiecentrumm van de kaak in overeenstemming kon worden gebracht met die 

tijdenss natuurlijke kauwbewegingen. 

VariatieVariatie in motor unit eigenschappen 

Uitt de metingen bleek dat de krachten van de motor units in de masseter onderling 

sterkk verschillen. Zo varieerde de maximale tetanische kracht tussen 5 en 290 mN 

enn de zogenaamde twitch contractietijd tussen 16 en 42 ms. Dit laatste betekent dat 

dee motor units van de masseter van het konijn relatief snel zijn. Ook de positie en 

trekrichtingg van de motor unit krachten bleek sterk te variëren. Deze variatie was 

bijnaa net zo groot als die van de spiervezels in de gehele spier. Verder werd er ook 

eenn groot verschil gevonden in de grootte en duur van de actiepotentialen. Het bleek 

bovendienn dat de snellere motor units kortere actiepotentialen hadden dan de 
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langzameree units. De snellere units bleken echter geen grotere actiepotentialen te 

hebbenn dan de langzamere units. 

HeterogeneHeterogene verdeling van motor units 

Motorr units in de diepe delen van de masseter produceerden aanzienlijk minder 

krachtt (gemiddelde twitchkracht: 25-30 mN) dan motor units in de oppervlakkige 

delenn (40-50 mN). Daarnaast waren er ook verschillen in voor-achterwaartse 

richting.richting. Units die voor in de spier lagen, produceerden de grootste krachten en 

warenn ook relatief langzaam. In de achterste delen van de spier lagen de units die 

dee kleinste krachten produceerden en deze units waren ook sneller. In de voorste 

spierdelenn bleek een grotere variatie aan krachten mogelijk dan in de andere 

spierdelen.. Er werden ook regionale verschillen in de grootte van de actiepotentialen 

gevonden,, waarbij de motor units die achter in de spier lagen de kleinste 

actiepotentialenn hadden. 

MotorMotor unit eigenschappen en kaakpositie 

Bijj verschillende kaakposities tussen 0  (occlusie) en 21  werden motor unit 

twitchkrachtenn en actiepotentialen gemeten. Met een toename van de kaakhoek 

namm de duur van de twitches steeds verder toe. Verder bleek de motor unit kracht 

sterkk afhankelijk te zijn van de kaakhoek. De kleinste krachten (20-60% van de 

maximalee kracht) werden gemeten tijdens occlusie. Met het openen van de kaak 

vanuitt occlusie nam de kracht eerst toe, totdat de maximale kracht (gemiddeld bij 

eenn kaakhoek van ) werd bereikt; vervolgens nam de kracht weer af (60-100% 

vann de maximale kracht bij . Er waren grote verschillen in de hoek-kracht relaties 

vann de motor units. Deze verschillen hingen onder meer samen met de afstand van 

dee motor units ten opzichte van het rotatiecentrum van de kaak. Een toename van 

dee kaakhoek ging ook gepaard met een toename van de duur van de 

actiepotentialenn en deze toename bieek ook afhankelijk te zijn van de positie van de 

motorr unit. 
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Conclusies Conclusies 

 De uit de literatuur bekende grote variatie in morfologie van de motor units van de 

masseterr wordt weerspiegeld in een variatie van hun mechanische en elektrische 

eigenschappen. . 

 Door de variatie in mechanische eigenschappen is een fijne nuancering van 

krachtenn en contractiesnelheden mogelijk. 

 Doordat de motor units in de masseter verschillende posities innemen en 

verschillendee trekrichtingen hebben, kan de spier een grote verscheidenheid aan 

krachtrichtingenn genereren. 

 De heterogene verdeling van motor units in de spier ondersteunt de hypothese 

datt de masseter onderverdeeld kan worden in verschillende functionele delen. 

 Doordat de hoek-kracht relaties van de motor units sterk verschillen, zal de hoek-

krachtt relatie van de hele spier of van grotere spierdelen breder zijn dan die van 

dee individuele motor units. Hierdoor zal de spier een grote kracht kunnen blijven 

leverenn bij verschillende kaakposities. 

 De vorm van de motor unit actiepotentiaal bevat informatie over zijn contractiele 

eigenschappen.. Er moet echter wel rekening mee worden gehouden dat 

lengteveranderingenn van de motor unit van invloed zijn op deze vorm. 
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