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Geavanceerde autonome en gedragsmatige fenotypering van emo-
tioneel gedrag van muizen.

Gedragsneurowetenschappen onderzoekt de relatie tussen gedrag en onderlig-
gende biologische processen. Met andere woorden, de samenstelling van de
kenmerken van een organisme (fenotype) wordt geobserveerd en beschreven
aan de hand van gedragskenmerken (fenotypering). Het fenotype wordt bepaald
door de interactie van de genetische samenstelling van een organisme (het
genotype, nature) met de omgevingsfactoren (milieu, nurture) tijdens de on-
twikkeling van een organisme. Om deze processen in levende organismen te
onderzoeken wordt gebruik gemaakt van verschillende diermodellen. Het ge-
bruik van knaagdiermodellen heeft hierbij verschillende voordelen. Muizen
zijn het beste zoogdiermodel ten aanzien van snelle voortplanting en genetis-
che ingrepen. De prestaties van diermodellen in gedragstesten worden geob-
serveerd en gekwantificeerd in een bepaalde gedragstest of taak. Het is hierbij
belangrijk dat de interpretatie van bepaalde prestaties en uitkomsten zorgvuldig
gedaan wordt en voldoet aan bepaalde criteria en de eisen van validiteit. Daar-
naast moet de zowel de gedragstest als het diermodel voldoen aan deze voor-
waarden. Wanneer de gedragsprestaties verkeerd worden geïnterpreteerd of er
niet aan de vastgestelde eisen en validiteit wordt voldaan, kan niet alleen het
onderzoek naar fundamentele principes van de neurowetenschappen negatief
worden beïnvloed, maar kan dit ook misleidend zijn voor het onderzoek naar
geneesmiddelen, wat wereldwijd per jaar economische kosten van meer dan $
40 miljard maakt. Het doel van dit proefschrift was daarom emoties zoals anx-
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iety en angstgeheugen van muizen met behulp van klassieke, maar ook nieuwe
en geavanceerde gedragstesten, met verfijnde gedrags- en autonome metingen,
te karakteriseren.

In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp van geavanceerde fenotypering geïn-
troduceerd en een samenvatting gegeven van de bevindingen uit de bestaande
literatuur. In hoofdstuk 2 monitorden we de hartslag reactie van genetisch
gemodificeerde muizen met haploïsufficientie van munc18-1 in verschillende
gedragstaken en analyseerden we de hartslag tijdreeksen met lineaire en niet-
lineaire methoden. Door het opnemen van ECG met behulp van geïmplanteerde
radio-zenders, monitorden we prestaties en hartslag van muizen. Deze kon-
den zich vrij bewegen, voornamelijk in hun kooi, om zo de invloed van niet-
specifieke en oncontroleerbare stress te vermijden. We kwamen tot de con-
clusie dat de meest waarschijnlijke verklaring voor de eerder waargenomen
toename van angst bij deze muizen een veranderde coping-stijl (emotionele ex-
pressie) is en niet een cognitieve stoornis (codering, handhaven en het ophalen
van emotionele informatie). Deze conclusie had niet getrokken kunnen worden
op basis van klassieke muizen gedragstesten, omdat bij deze soms meerduidig
gedrag zoals freezing optreedt.

In hoofdstuk 3 karakteriseerden we hartslag dynamiek door niet-lineaire
analyses uit te voeren tijdens verschillende gedrags-en farmacologische inter-
venties in muizen en vergeleken we deze gegevens met diverse fysiologische
of pathologische staten bij de mens. Door gebruik te maken van scale-invariant
analyses van hartslag variatie, beschreven we dat hartslag dynamiek zo wel
in muizen als in mensen door autonome controle bepaald wordt en afhanke-
lijk is van tonische parasympathetische controle onder fysiologische basislijn
condities. Deze bevindingen benadrukken het belang van translationeel rele-
vante maatstaven van muis naar mens (hier, indirecte metingen van de activiteit
van het autonome zenuwstelsel) en modellen van verhoogde constructvaliditeit
(hier, farmacologische interventie bij muizen om de menselijke autonome dis-
functie te reproduceren) om nieuwe benaderingen voor betere identificatie en
begrip van onderliggende mechanismen van affectieve stoornissen, die een
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hoge comorbiditeit met cardiovasculair risico, waarschijnlijk door autonome
ontregeling, laten zien, te leveren.

In hoofdstuk 4 onderzochten we de lange termijn respons op het emo-
tionele angstgeheugen van twee nauw verwante en meest gebruikte ingeteelde
stammen van laboratoriummuizen, C57BL/6J en C57BL/6N, in de DualCage.
We ontwikkelden de DualCage als nieuwe aanpak om lange termijn gedrags-
prestaties van muizen onder seminaturalistische omstandigheden automatisch
te beoordelen. Geautomatiseerde analyse van bijzonder vermijdingsgedrag in
een thuis kooi ontwerp wordt niet onderworpen aan de vele beperkingen, zoals
beschreven in klassieke gedragstesten. In onze aanpak wordt het voordeel van
ononderbroken lange termijn monitoring zonder menselijke tussenkomst in de
thuis kooi setup, gecombineerd met de mogelijkheid van het vrijwillig verken-
nen van een aangesloten omgeving. Aanvankelijk identificeerden we sterke
verschillen in activiteit , die niet zijn geïdentificeerd in klassieke testen. In
hoofdstuk 4 onderzochten we de lange termijn respons op het emotionele angst-
geheugen van twee substammen van de meest gebruikte ingeteelde stam van
laboratoriummuizen in de DualCage. We beschreven significante verschillen
in angst responsiviteit, vergelijkbaar met klassieke gedragstesten en toonden
aanzienlijke inter-individuele prestatie verschillen. In tegenstelling tot klassieke
gedragstesten, verschilde het verdwijnen van geconditioneerd contextuele angst
tussen de beide substammen in de DualCage niet. Op basis van de menselijke
etiopathology suggereren we verbeterde construct- en translationele validiteit
van angst, van muizen, die geconditioneerd zijn door contextuele signalen in
de DualCage, als model voor posttraumatische stressstoornis.

De blootstelling aan de versterking van stimuli verhoogt de staat van op-
winding (’stress’). Dit resulteert waarschijnlijk in verschillende activering van
de hypothalamic-pituitary-adrenal cortex as in individuele organismen. Daarom
hebben we in hoofdstuk 5 het effect van verhoogde opwinding op het emo-
tionele leren in de DualCage onderzocht. We stelden de hypothese dat de twee
substammen, die in hoofdstuk 4 voorgesteld werden, een verschillende gevoe-
ligheid voor ’stress’ hebben. De vergelijking van de twee nauw verwante sub-
stammen onthulde een hogere gevoeligheid van C57BL/6N muizen voor ver-
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hoogde stress, wat resulteerde in geheugenstoornissen door mindere versterk-
ing dan in C57BL/6J-muizen. Deze resultaten benadrukken het belang om te
erkennen dat verschillen in gedragsprestaties kunnen ontstaan als gevolg van
de verschillende impacten van ’stress’ op de emotionele staat van individuele
organismen.

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de resultaten van de studies die ten
grondslag liggen aan dit proefschrift. Deze samenvatting leidde ons tot de
conclusie dat we verwachten dat de DualCage de translationele relevantie van
gedragsonderzoek bevordert, dat wil zeggen, een betere vertaling van bevin-
dingen van dierenmodellen naar de mens. Bovendien zal een methodologis-
che integratie van autonome en elektrofysiologische read-outs (EEG, multiple
unit recordings) in longitudinale gedragsprestaties, eventueel in combinatie met
hersengebiedspecifieke (bijvoorbeeld optogenetic interventies) of met farma-
cologische langdurige interventies, gelijktijdige resultaten binnen één experi-
ment opleveren in plaats van gecorreleerde bevindingen in verschillende exper-
imenten. We verwachten dat het verkrijgen van gelijktijdige resultaten in longi-
tudinale, ethologisch belangrijke benaderingen de translationele relevantie en
constructvaliditeit van modellen verhoogt, door een verbeterde analogie met de
etiopathologie van stoornissen bij mensen, zoals posttraumatische stressstoor-
nis.
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