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Spieren hebben het vermogen zich te verkorten. Hiermee stellen zij het

lichaam in staat om bewegingen uit te voeren. Een niet goed functione-

rende spier is een hinderlijke aangelegenheid voor de bewegende mens en

voor de sporter in het bijzonder.

Er zijn verschillende typen spieren. Er wordt een onderscheid gemaakt

tussen:

– Willekeurige ofwel skeletspieren die men bewust kan aanspannen en

ontspannen. De skeletspieren vertonen onder de microscoop een

dwarsgestreept uiterlijk. Zij worden dan ook dwarsgestreepte spieren

genoemd.

– Onwillekeurige (autonome) spieren die men niet bewust kan aanspan-

nen; dit zijn bijvoorbeeld spieren rond de darmen. Onwillekeurige

spieren vertonen geen dwarsgestreept patroon en worden dan ook

gladde spieren genoemd. Uitzondering hierop is de hartspier. Deze on-

willekeurige spier vertoont morfologisch veel overeenkomsten met de

skeletspier. Het is de enige onwillekeurige spier die wel dwarse strepen

vertoont.

Dit boek gaat over de dwarsgestreepte skeletspieren van het menselijk

lichaam. Skeletspierweefsel is het meest voorkomende weefsel in het

menselijk lichaam. Het vormt 40-50% van het totale lichaamsgewicht.[1]

Anatomie

Skeletspieren zijn opgebouwd uit spierweefsel (de spierbuik) en pees-

weefsel; er is dus eigenlijk sprake van een spierpeeseenheid (figuur 0-1). Een

spierpeeseenheid bevat voedende bloedvaten en innerverende zenuwen.

De zenuwvoorziening kan beschouwd worden als de elektrische bedrading

die zorg draagt voor een effectieve aansturing van de musculatuur.

De spierbuik bestaat uit een aantal bundels. Een spierbundel bestaat uit

spiervezels; spiervezels zijn langgerekte cellen omgeven door een celmem-
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braan. Een spierbundel kan men dus beschouwen als een bos langgerekte

cellen. De inhoud van de spiervezel – de cel – bestaat uit contraheerbare

myofibrillen en ander celmateriaal, het sarcoplasma. Myofibrillen zijn

intracellulaire draadvormige elementen; zij bestaan uit twee elementaire

chemische verbindingen; de actine- en de myosinefilamenten. Deze mole-

culen zijn in staat om in elkaar te schuiven, zodat ze het mogelijk maken

dat er contractie van de spier plaatsvindt. Binnen de spiervezel liggen de

actine- en myosinefilamenten netjes naast en achter elkaar gerangschikt

(figuur 0-2). Hierdoor ontstaat het dwarsgestreepte patroon dat goed

zichtbaar is onder een elektronenmicroscoop. Een segment van naast

elkaar gelegen myosine- en actinefilamenten binnen de spiervezel wordt

een sarcomeer genoemd.

De buitenste bindweefsellaag van de spierbuik is het epimysium. Hier-

omheen bevindt zich de spierfascie. In de spierbuik bevindt zich bind-

weefsel dat de spierbundels en -vezels bijeenhoudt. Zo worden spierbundels

omgeven door perimysium en de spiervezels door endomysium (figuur 0-3).
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type I spiervezel = slow twitch: lang uithoudings-

vermogen, gebruikt veel zuurstof, rood van kleur.

type IIa spiervezel = fast twitch: matig uithoudings-

vermogen, snel zuurstofverbruikend, rood van kleur.

type IIb spiervezel = fast twitch: krachtige vezel, snel 

contraherend, gering uithoudingsvermogen, wit van kleur.

0,01-0,1 mm

Figuur 0-1

Opbouw van de spier. Ver-

eenvoudigde weergave: in

werkelijkheid is sprake van

veel meer cellen binnen een

spierbundel.
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Analoog hieraan worden peesbundels omgeven door peritenon en peesve-

zels door endotenon. De buitenste bindweefsellaag van de pees wordt

peritendineum genoemd.

Figuur 0-2

Binnen de spiervezel liggen de actine- en myosinefilamenten netjes naast en achter elkaar gerangschikt. Hierdoor

ontstaat het dwarsgestreepte patroon dat goed zichtbaar is onder een elektronenmicroscoop. Het kader toont een

sarcomeer.
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Figuur 0-3

Het bindweefsel in spier en pees, schematische weergave.
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Op de overgang van spierbuik en pees is er een nauwe relatie tussen de

beide structuren: het epimysium zet zich voort in het peritendineum en de

collagene vezels van de pees liggen ingebed in vingervormige uitstulpin-

gen van het uiteinde van de spiervezel (figuur 0-4). De myofibrillen lopen

echter niet door in de fibrillen van de peesvezels maar tussen beide is altijd

een sarcolemma* aanwezig.[2] Dit komt doordat de spiervezel te beschou-

wen is als een cel omgeven door een celmembraan, terwijl peesvezels geen

onderdeel van de peescel vormen; peesvezels bevinden zich buiten de

peescel. De overgang van spiervezels naar peesvezels is een relatief zwakke

plek in de spier. Wanneer er krachten op de spier inwerken die de belast-

baarheid ervan overschrijden, dan ontstaat meestal een letsel op de spier-

peesovergang.

Enkele wetenswaardigheden

– Een spiervezel kan men beschouwen als een reeks – in de lengte – aan

elkaar versmolten cellen. Een spiervezel bevat dus meerdere celkernen.

Verder bevinden zich in de spiervezel mitochondriën en een goed ont-

wikkeld endoplasmatisch reticulum en uiteraard de contraheerbare

myofibrillen.

– Een spiervezel heeft een dikte van 0,01 tot 0,1 millimeter. Een spiervezel

kan zeer lang zijn; vaak heeft deze dezelfde lengte als de spierbuik. In het

bovenbeen kan een spiervezel meer dan 35 cm lang zijn.[3]

– Een motorunit (motorische eenheid) is het geheel van spiervezels dat

door één enkel neuron (zenuwcel) wordt aangestuurd. Als het neuron

een prikkel aan de spier doorgeeft dan zullen alle spiervezels binnen de

motorunit tegelijk contraheren. De betrokken spiervezels reageren met

een alles-of-nietsreactie.

– Wanneer een spier op een bepaald moment meer kracht levert, komt dit

doordat er meer motorunits tegelijk werkzaam zijn. Het geleidelijk meer

kracht leveren van een spier gebeurt dus eigenlijk in stapjes; bij iedere

tenocyt

= peescel

uiteinde van

spiervezel (= spiercel)

collagene vezels

van de pees

sarcolemma

= celmembraan

Figuur 0-4

De spierpeesovergang: de

collagene vezels van de pees

liggen ingebed in vingervor-

mige uitstulpingen van het

uiteinde van de spiervezel.

* Sarcolemma = celmembraan rond de spiervezel.
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motorunit die extra wordt ingeschakeld levert de spier een beetje meer

kracht.

– Door alle innerverende neuronen frequenter te laten vuren, kunnen

meer motorunits tegelijk werkzaam zijn; een groter deel van de spier

wordt dan gecontraheerd.

– Motorunits van de oogbolspiertjes bevatten circa vijf spiervezels. Een

motorunit van de m. gastrocnemius bevat circa 2000 spiervezels. De

oogbol heeft dus zeer vele, kleine motorunits die allemaal afzonderlijk

kunnen worden aangestuurd. Dit is nodig om het oog uiterst nauw-

keurig te kunnen positioneren in de oogkas.

– Bij maximale aanspanning van een spier ontstaan er grote krachten op

het bot dat zich tussen de beide inserties van de spier bevindt. Kracht-

sporters ontwikkelen mede hierdoor een hogere botdichtheid in de

bovenste extremiteit, wervelkolom en in de onderste extremiteit.[4]

Als spieren contraheren dan schuiven actine- en myosinefilamenten in

elkaar. De energie die hiervoor nodig is komt van een chemische verbin-

ding: ATP ofwel adenosinetrifosfaat. Tijdens de contractie wordt ATP

omgezet in ADP (adenosinedifosfaat). De voorraad ATP is echter beperkt

en zou tijdens een krachtige contractie – zonder hernieuwde aanmaak –

binnen tien seconden uitgeput zijn.

Een keten van energieleverende processen zorgt voor het in stand houden

van een voorraad ATP, zodat de skeletspier in staat blijft om te contrahe-

ren.

Tijdens bewegen / sporten wordt deze energie geleverd uit achtereen-

volgens:

– Creatinefosfaat (dit is in staat om ADP weer om te zetten in ATP).

– Anaerobe verbranding; hierbij wordt glucose verbrand zonder dat

zuurstof in het proces betrokken wordt. Glucose wordt hierbij omgezet

in melkzuur.

– Aerobe verbranding. Glucose wordt verbrand met gebruikmaking van

zuurstof. Deze vorm van energielevering is in principe onbeperkt, zo-

lang het lichaam beschikt over glucose en zuurstof.

Een spier kan de meeste kracht opbrengen tijdens de eerste tien seconden

van een contractie. Na tien seconden vermindert de ATP-voorraad; dan

zijn anaerobe en aerobe verbranding noodzakelijk om een zekere spiegel

van ATP in stand te kunnen houden. De maximale contractiekracht die

met behulp van deze verbrandingsprocessen kan worden geleverd is klei-

ner dan de maximale kracht tijdens de eerste tien seconden. Om de voor-

raad ATP en creatinefosfaat weer volledig op peil te brengen is één tot

enkele minuten rust noodzakelijk.

Contractie

Energielevering
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Fast twitch* en slow twitch

Er zijn verschillende typen spiervezels. De goed doorbloede roodgekleurde

spiervezels worden vooral ingezet tijdens duurbelasting en de witge-

kleurde relatief slecht doorbloede witte spiervezels worden vooral ingezet

tijdens kortdurende krachtsinspanning.

– De ‘trage’ rode vezels worden ook wel slow-twitch-vezels van het type I

genoemd. Na prikkeling van een slow-twitch-spiervezel duurt het circa

100 msec voordat de spiervezel volledig aangespannen is. Ongeveer de

helft van een (gemiddelde) spier bestaat uit slow-twitch-vezels. Slow-

twitch-vezels hebben een groot uithoudingsvermogen.

– De ‘snelle’ of ‘explosieve’ witte spiervezels worden ook wel fast-twitch-

vezels van het type IIb genoemd. Na prikkeling van een fast-twitch-

spiervezel duurt het slechts 50 msec voordat deze volledig aangespan-

nen is. Ongeveer een kwart van een (gemiddelde) spier bestaat uit fast-

twitch-vezels. Zij hebben een slecht uithoudingsvermogen.

– Een derde type is de IIa spiervezel. Deze is snel aanspannend (fast-

twitch), heeft een matig uithoudingsvermogen en is rood van kleur.

Ongeveer een kwart van een (gemiddelde) spier bestaat uit IIa-spier-

vezels. De eigenschappen ervan bevinden zich tussen die van het type I

en type IIb.

– Een vierde type spiervezel, de IIc-fast-twitch-vezel is in zeer geringe

mate aanwezig in spieren; hier wordt verder niet op ingegaan.

De verhouding van de verschillende typen spiervezels binnen een spier

varieert per spier en per persoon. Zo bestaat de m. soleus, een spier die zeer

frequent aanspant tijdens wandelen en hardlopen, bij iedereen vrijwel

volledig uit slow-twitch type I-spiervezels.

De verhouding van de diverse spiervezeltypen is individueel vastgelegd.

Zo zijn er personen met veel slow-twitch-vezels in de beenspieren: zij

hebben over het algemeen aanleg voor langeafstandhardlopen. Andere

personen hebben meer fast-twitch-vezels in de beenspieren en kunnen

beter sprinten.

Van wereldkampioenen van de marathon wordt beschreven dat zij meer

dan 90% slow-twitch-spiervezels in de m. gastrocnemius hebben. Sprin-

ters van wereldformaat hebben echter maar ongeveer een kwart slow-

twitch-spiervezels in de m. gastrocnemius.[5]

* To twitch = trekken. Slow twitch betekent in dit verband: trage aanspanning van een

spier na prikkeling.
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Leeftijd en spieratrofie

Een geleidelijke afbraak van spiervezels begint op ongeveer 50-jarige leef-

tijd en neemt toe naarmate men ouder wordt. Op 80-jarige leeftijd is

ongeveer de helft van het aantal spiervezels verloren gegaan.[6] De oorzaak

van leeftijdgerelateerde spieratrofie is spontane denervatie[7] met als ge-

volg geleidelijke uitval van motorunits. Met het verdwijnen van motoru-

nits gaan ook de gedenerveerde spiervezels verloren. De mate waarin

spieratrofie optreedt, is afhankelijk van het activiteitenniveau van het

individu. Bij getrainde personen treedt minder snel spieratrofie op dan bij

passieve personen. Toch kunnen ook topatleten en gewichtheffers hun

hoge niveau niet meer handhaven als zij ouder zijn dan 40 jaar.[5]

Pathologie

Een spierruptuur treedt op wanneer de maximale belastbaarheid van de

spierpeeseenheid wordt overschreden. Meestal ontstaat een spierruptuur

als gevolg van een extreme excentrische contractie, omdat daarbij de

grootste kracht door de spier kan worden opgebracht. Het letsel bevindt

zich bijna altijd op de spierpeesovergang. Een spierscheur betreft niet

alleen een beschadiging van contraherend spierweefsel maar ook van het

omringende bindweefsel, bloedvaten en innerverende zenuwuiteinden.

Tijdens een goed gecontroleerde beweging zal niet snel een letsel optre-

den. Eerder ziet men rupturen ontstaan bij felle (contact)sporten zoals

voetbal, badminton en basketbal.

Parese van de spier is een gevolg van disfunctie van innerverende zenuwen.

Een paretische spier verliest zijn contraherende functie. Partiële paresen

leiden tot uitval van een deel van de aanwezige motorunits in de spier. De

spier wordt hierdoor zwakker. De oorzaken van uitval van zenuwen zijn

zeer divers.

Wanneer voedende arteriën niet in staat zijn bloed te leveren aan een spier

dan ontstaat zuurstoftekort. Gevolg is pijn en onvermogen langdurig te

contraheren. Een partiële afsluiting van een arterie leidt meestal alleen tot

symptomen tijdens inspanning. Een afsluiting kan worden veroorzaakt

door atherosclerose, een bloedprop of door druk van buitenaf. Een (ge-

deeltelijke) afsluiting van een vene leidt juist tot pijn bij staan die ver-

dwijnt tijdens lopen.

Een bijzondere oorzaak van zuurstoftekort kan ontstaan door het com-

partimentsyndroom; hierbij wordt de druk in de spier zo hoog dat intra-

musculaire arteriën worden dichtgedrukt.

Gewenste inflammatie van een spier treedt op na weefselletsel; dit is een

fysiologische reactie die ten dienste staat van het genezingsproces. Onge-

Ruptuur (zweepslag)

Parese

Circulatiestoornis

Ongewenste

inflammatie
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wenste inflammatie kan optreden als gevolg van een auto-immuunproces

zoals polymyositis of dermatomyositis.*

Soms kan een – meestal door een stomp trauma ontstane – inflammatie

van een spier (myositis) ontsporen; na het weefselletsel volgt een abnor-

maal reparatieproces gelijkend op callusvorming na botbreuken; er vormt

zich bot in de spier; men noemt deze vorm van pathologie myositis ossifi-

cans.

Pathologie van de pees

Een pees moet gezien worden als onderdeel van een spier; wanneer een

pees niet goed functioneert, heeft dit een direct gevolg voor de functie van

de gehele spier. Enkele veelvoorkomende peesaandoeningen zijn: ruptu-

ren, tendinose,** frictiesyndromen, tendinitis calcarea en ongewenste ten-

dinitiden bij reumatische aandoeningen. Deze aandoeningen worden in

dit boek buiten beschouwing gelaten.

Literatuur

1 Berg van den F. Toegepaste fysiologie: bindweefsel van het bewegingsappa-

raat. Utrecht: Lemma BV, 2000:169-214.

2 Lohman AHM. Vorm en beweging. Negende druk. Houten, Diegem: Bohn

Stafleu Van Loghum, 2000:36.

3 Wilmore JH, Costill DL. Physiology of sport and exercise. Leeds: Human

Kinetics, 1994:26.

4 Bennell KL, Malcolm SA, Khan KM, Thomas SA, Reid SJ, Brukner PD, Ebeling

PR, Wark JD. Bone mass and bone turnover in power athletes, endurance

athletes, and controls: a 12-month longitudinal study. Bone, 1997 May;20(5):

477-84.

5 Wilmore JH, Costill DL. Physiology of sport and exercise. Leeds: Human

Kinetics, 1994:37.

6 Faulkner JA, Larkin LM, Claflin DR, Brooks SV. Age-related changes in the

structure and function of skeletal muscles. Clin Exp Pharmacol Physiol 2007

Nov;34(11):1091-6.

7 Dow DE, Dennis RG, Faulkner JA. Electrical stimulation attenuates dener-

vation and age-related atrophy in extensor digitorum longus muscles of old

rats. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005 Apr;60(4):416-24.

* Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie Orthopedische Casuı̈stiek casus A11:

spierzwakte, vermoeidheid en pijn, binnen een jaar ontstaan bij een vierjarige jongen.

Ingrid Vrenken. November 2002.

** Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden in een eerder verschenen boek van

Orthopedische Casuı̈stiek: onderzoek en behandeling van peesaandoeningen

/ tendinose. Koos van Nugteren, Dos Winkel, 2006.

Myositis ossificans
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