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De menselijke hersenen bestaan uit ongeveer 100 miljard zenuwcellen 
(neuronen). Neuronen zijn de basis elementen die bijvoorbeeld gedrag en 
geheugen mogelijk maken. Neuronen hebben een aantal uitlopers waarmee ze 
met elkaar kunnen communiceren. Een neuron heeft een axon, waarmee het 
signalen naar een ander neuron kan versturen, en meerdere dendrieten, 
waarmee een neuron signalen van andere neuronen kan ontvangen. Neuronen 
communiceren met elkaar door het uitscheiden van signaalstoffen, 
neurotransmitters genaamd. Deze neurotransmitters kunnen binden aan 
bepaalde receptoren in een ontvangende cel, waardoor een signaal doorgegeven 
kan worden. De punten waar twee cellen met elkaar communiceren worden 
synapsen genoemd. Hier wordt door de zendende cel een presynaptische 
terminal gevormd op de ontvangende cel. Vanuit deze presynaptische terminal 
worden de neurotransmitters uitgescheiden, en deze worden opgevangen door 
receptoren in de postsynaptische terminal in de ontvangende cel. 

Er zijn veel verschillende soorten neuronen, deze worden onder andere in 
groepen ingedeeld door de neurotransmitter die ze uitscheiden. Een van de 
groepen neuronen zijn de zogenoemde serotonerge neuronen, neuronen die de 
neurotransmitter serotonine uitscheiden. Deze neuronen zijn in een aantal 
clusters gelokaliseerd in de hersenstam. In tegenstelling tot vele andere groepen 
neuronen, hebben de serotonerge neuronen een aantal opvallende kenmerken. 
Ten eerste is het een erg kleine groep neuronen, in de menselijke hersenen gaat 
het ongeveer om een half miljoen cellen. Ten tweede zijn ondanks dit kleine 
aantal in bijna alle andere hersengedeelten uitlopers van deze serotonerge 
neuronen aanwezig. Ten derde wordt deze neurotransmitter in deze 
hersengebieden in grote hoeveelheden uitgescheiden, waardoor grote groepen 
andere neuronen door deze serotonerge neuronen beïnvloed kunnen worden. 
Ten vierde zijn deze serotonerge neuronen, het zogenaamde serotonerge 
systeem, betrokken bij het beïnvloeden van verschillende soorten gedrag. Als 
laatste is het serotonerge systeem betrokken bij aandoeningen zoals 
depressiviteit, angststoornissen, autisme en obsessief compulsief gedrag. Een 
welbekend antidepressivum zoals Prozac grijpt bijvoorbeeld aan op de 
serotonerge neuronen, door de heropname van uitgescheiden serotonine terug 
het neuron in te blokkeren. 

Het idee achter aandoeningen zoals depressie is dat er een verandering 
ontstaat in de uitlopers van deze serotonerge neuronen naar andere 
hersengebieden en dat antidepressiva de uitlopers weer in de oude, gezonde staat 
terugbrengen. In dit proefschrift hebben we op een aantal verschillende 



manieren geprobeerd te kijken naar de dynamiek van de uitgroei van deze 
serotonerge neuronen. 

In hoofdstuk 2 hebben we uit muizenhersenen, die we als modelsysteem 
hebben gebruikt, de serotonerge neuronen gesneden in een hersenplakje, een 
zogenaamde organotypische slice. Dit plakje hebben we naast een plakje van een 
ander hersengebied, de hippocampus, gelegd om te kijken of in dit kweeksysteem 
de serotonerge neuronen uitlopers vormden het hippocampale plakje in. 
Inderdaad bleken de uitlopers van de serotonerge neuronen binnen vier dagen 
het andere plakje in te groeien. Vervolgens hebben we onderzocht of door 
toediening van stoffen zoals het hierboven genoemde Prozac de uitgroei van de 
serotonerge neuronen geremd of juist gestimuleerd werd. Voor de stof Prozac 
bleek dat het toedienen geen effect had op de uitgroei van de serotonerge 
neuronen. Echter, toediening van een andere stof die aan een bepaalde 
serotonerge receptor bindt, bleek een effect te hebben op de serotonerge 
uitlopers. Na zeven dagen waren er namelijk minder serotonerge uitlopers in het 
hippocampale plakje dan zonder de toediening van deze stof. Hieruit blijkt dat 
chronische activatie van deze serotonerge receptor leidt tot een remming in de 
uitgroei van de serotonerge neuronen. 

In hoofdstuk 3 hebben we een belangrijk eiwit in serotonerge neuronen, 
het eiwit dat zorgt voor heropname van serotonine in het neuron na afgifte (de 
serotonine heropname transporter, SERT) voorzien van een rood fluorescerend 
eiwit (mCherry). Dit zogenaamde fusie-eiwit, mCherry-SERT genaamd, hebben 
we tot expressie gebracht in neuronen om te onderzoeken hoe de verdeling van 
dit eiwit er in neuronen uitziet. Het bleek dat dit eiwit in het neuron aanwezig 
was in vesicles. Dit zijn pakketjes waarmee eiwitten in een neuron 
getransporteerd worden. Vervolgens hebben we door middel van microscopie 
‘live’ naar de beweging van pakketjes mCherry-SERT gekeken. Uit de analyse van 
de snelheid en de richting van de beweging bleek dat de pakketjes zich 
voortbewogen met een gemiddelde snelheid van 1.2 µm/s (=4.32 mm/uur) en 
dat de pakketjes geen voorkeur hadden voor de richting waarin ze zich 
voortbewogen in de uitlopers.  

In hoofdstuk 4 hebben we een soortgelijke aanpak gekozen als in 
hoofdstuk 3. Echter, nu hebben we gekeken naar het eiwit dat belangrijk is voor 
de aanmaak van serotonine, tryptophan hydroxylase 2 (Tph2). Dit eiwit hebben 
we voorzien van een groen fluorescerend eiwit, (Enhanced Green Fluorescent 
Protein, EGFP). Dit fusie-eiwit hebben we tot expressie gebracht in neuronen om 
de verdeling van dit eiwit, ook in vergelijking met mCherry-SERT, te 
onderzoeken. Hieruit bleek dat, in tegenstelling tot mCherry-SERT, Tph2-EGFP 
zich door de hele cel bevond, en niet in vesicles zat. In jonge neuronen had Tph2-
EGFP geen voorkeur voor een bepaald deel van de cel. In oudere neuronen 
echter, bleek dat Tph2-EGFP voornamelijk aanwezig was in presynaptische 



terminals, maar tegelijkertijd ook in de dendrieten. Ook in deze cellen hebben we 
door middel van microscopie live naar de beweging van Tph2-EGFP gekeken. 
Hieruit bleek dat Tph2-EGFP, in tegenstelling tot mCherry-SERT, zich niet in 
vesicles bevond en daardoor ook geen beweging liet zien. 

In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of een variatie in een gen dat codeert 
voor het eiwit Piccolo, effect heeft op de verdeling en dynamiek van het eiwit 
SERT. Deze variatie in het gen wordt geassocieerd met depressie, waardoor het 
erg interessant is om te onderzoeken of de variatie in dit gen verantwoordelijk is 
voor een verandering in de dynamiek van het serotonine systeem. 

Hiertoe hebben we eerst onderzocht of het eiwit Piccolo voorkwam in de 
serotonerge neuronen en uitlopers, en dit bleek inderdaad het geval. Vervolgens 
hebben we een zogenaamde knockdown construct gemaakt waarmee de 
hoeveelheid Piccolo in een cel grotendeels gereduceerd kan worden. Na het tot 
expressie brengen van dit construct in neuronen bleek inderdaad dat de 
hoeveelheid Piccolo in een cel met meer dan 80% gereduceerd was. Vervolgens 
hebben we onderzocht of een vermindering in de hoeveelheid Piccolo van invloed 
is op de beweging en dynamiek van het eiwit SERT. Om dit te onderzoeken 
hebben we mCherry-SERT tot expressie gebracht in neuronen waarin de 
hoeveelheid Piccolo gereduceerd was en hebben we door middel van live 
microscopie naar de dynamiek van het eiwit mCherry-SERT gekeken. Dit hebben 
we vergeleken met neuronen waarin de hoeveelheid Piccolo niet gereduceerd 
was. We concludeerden uit deze vergelijking dat een vermindering in de 
hoeveelheid Piccolo geen effect heeft op de beweging en snelheid van bewegen 
van mCherry-SERT. Als laatste hebben we gekeken, in een ander cel type, of de 
mutante variant van het eiwit Piccolo, in vergelijking met de normale variant de 
verdeling van het eiwit SERT beïnvloedt. Om dit te onderzoeken hebben we de 
mutante variant van Piccolo en mCherry-SERT in cellen tot expressie gebracht 
en gekeken of de verdeling van mCherry-SERT veranderd was. In cellen waarin 
mCherry-SERT tot expressie gebracht was met de normale variant van Piccolo 
was mCherry-SERT, zoals verwacht, gelokaliseerd aan het membraan. Na 
expressie van mCherry-SERT met de mutante variant van Piccolo bleek echter 
dat de hoeveelheid mCherry-SERT aan het membraan vermindert was. Hieruit 
concludeerden wij dat mogelijk in serotonerge neuronen de mutante variant van 
het eiwit Piccolo ervoor zorgt dat er een verandering is in de hoeveelheid SERT 
aan het membraan. Hierdoor zou de signaaldoorgifte van serotonerge neuronen 
naar andere neuronen verstoord kunnen zijn. 

In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht wat het effect is van het uitschakelen 
van het serotonine systeem in de muis. Om dit te onderzoeken hebben we door 
muizen te kruisen een muis verkregen waarbij een gen in het serotonine systeem 
uitgeschakeld is. Uit onderzoek naar de embryonale ontwikkeling van het 
serotonerge systeem in deze muizen bleek dat het serotonerge systeem in eerste 



instantie tot ontwikkeling kwam. De serotonerge neuronen waren aanwezig, en 
serotonerge vezels groeiden uit naar andere hersengebieden. We hebben het  
serotonerge systeem ook bestudeerd iets later in de hersenontwikkeling van deze 
muizen. Dit toonde aan dat de serotonerge neuronen een veranderde morfologie 
vertoonden, waaruit afgeleid kan worden dat deze neuronen degenereren. 
Uiteindelijk zijn bijna al de serotonerge neuronen verdwenen. Ook de projecties 
van deze neuronen verdwenen later tijdens de hersenontwikkeling. Hieruit 
concludeerden wij dat het uitschakelen van dit gen uiteindelijk leidt tot een 
verdwijning van de serotonerge neuronen. Vervolgens hebben we gekeken wat 
het effect hiervan is op de ontwikkeling en het overleven van deze muizen. Dit 
toonde aan dat de meeste muizen vlak na de geboorte doodgingen. Enkele 
muizen die wel overleefden waren kleiner dan controle muizen die dit gen nog 
wel hadden, en gingen uiteindelijk ook binnen drie weken dood. We waren ook 
geïnteresseerd of het gedrag van de muizen veranderd was. Echter, aangezien de 
meeste muizen al snel na de geboorte dood gingen, was dit niet mogelijk. 
Daarom hebben we het gedrag geanalyseerd van muizen die nog een kopie van 
dit gen hadden, en dit vergeleken met controle muizen. Om het gedrag van deze 
muizen te analyseren hebben we deze muizen zeven dagen in een speciale kooi 
gehouden. Deze kooien bevatten een videocamera zodat later een groot aantal 
parameters geanalyseerd kan worden, zoals de hoeveelheid beweging, hoe vaak 
deze muizen drinken of hoeveel deze muizen eten. Verder konden we ook nog het 
angst gerelateerde gedrag en het leergedrag van deze muizen analyseren. Uit 
analyses van muizen met een kopie van het gen bleek dat deze geen veranderd 
gedrag vertoonden ten opzichte van controle muizen. 

Het doel in hoofdstuk 7 was om een muis te maken waarbij alle 
serotonerge neuronen en uitlopers naar andere hersengebieden gelabeld waren. 
Om dit doel te bereiken hebben we een gen gebruikt dat specifiek tot expressie 
komt in serotonerge neuronen, Tph2. Een stuk DNA voor een gen, een promoter 
genoemd, is verantwoordelijk voor waar en wanneer het gen afgeschreven wordt. 
Achter de promoter van Tph2 hebben een eiwit genaamd Cre recombinase gezet, 
zodat de expressie van Cre recombinase wordt gereguleerd door de Tph2 
promoter en zodoende alleen tot expressie komt in serotonerge neuronen. In dit 
hoofdstuk hebben we beschreven hoe we embryonale stamcellen gemanipuleerd 
hebben en hoe we deze hebben geïnjecteerd in muizen blastocysten. Helaas is het 
nog niet gelukt om deze muis te genereren. Om specifiek serotonerge neuronen 
te labelen hebben we nog een aantal andere muizen gemaakt, waarbij het eiwit 
alleen aangemaakt wordt als in de cell Cre recombinase tot expressie komt. Door 
deze muizen met elkaar te kruisen zou Cre recombinase alleen in serotonerge 
neuronen ‘aan’ staan, en zou alleen in deze neuronen een zogenaamd reporter 
eiwit aangezet worden. Op deze manier hopen we uiteindelijk muizen te hebben 
waarbij specifiek in serotonerge neuronen reporter genen tot expressie komen, 



waardoor we deze uiteindelijk kunnen gebruiken om in levende muizen naar de 
dynamische uitgroei en connectiviteit van het serotonerge systeem te kijken. 
Verder kunnen we dan onderzoeken of manipulatie aan dit systeem leidt tot een 
verandering in uitgroei van serotonerge neuronen en tot muizen die bepaalde 
aspecten van humane depressiviteit nabootsen. Aan de andere kant kunnen we 
symptomen van humane depressiviteit in muizen induceren, en onderzoeken of 
dit leidt tot veranderingen in het serotonerge systeem. Uiteindelijk zouden we op 
deze manier ook kunnen onderzoeken of medicatie tegen depressiviteit leidt tot 
een verandering in de connectiviteit van het serotonerge systeem en deze weer 
terugbrengt in de oude staat. 
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