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Samenvatting en algemene discussie 

 

In hoofdstuk 1 is een algemene introductie gegeven over glutamaat als neurotransmitter 

in de hersenen. Ondanks de vele studies die zijn gedaan naar de afgifte van glutamaat in 

de synaps, is de oorsprong en functie van basaal gemeten extracellulair glutamaat in 

vivo buiten de synaps spleet onbekend. Het wordt algemeen aangenomen dat 

extracellulair glutamaat in de hersenen afkomstig is van neuronale synapsen en glia 

cellen. Het vermogen van glutamatergische synapsen om depolarisatie te ondergaan 

wordt sterk beïnvloed door zowel de synaptische als wel niet-synaptische regulatie van 

extracellulair glutamaat. De regulatie van de laatste twee processen wordt de glutamaat 

homeostase genoemd (Kalivas 2009). Tevens is het essentieel om deze extracellulaire 

en synaptische glutamaat concentraties te begrijpen en te kwantificeren. 

 

De verschillende pathofysiologiën die geassocieerd zijn met glutamaat en verschillende 

glutamatergische therapeutische doelen worden genoemd. Meer kennis over de 

diversiteit van glutamatergische signaal mechanismen en de rol van membraan en 

vesicle transporters als ook de verduidelijking van de rol die glutamaat en cotransmissie 

spelen, vormen mogelijk openingen naar nieuwe therapeutische doeleinden. Ondanks de 

complexiteit van het glutamatergische systeem, en de vele potentiële 

werkingsmechanismen van glutamaat die niet konden worden aangetoond in klinische 

studies, is er hoop op positieve resultaten in toekomstig onderzoek welke de weg zullen 

openen naar verbeteringen in bestaande behandelingen en geneesmiddelen zullen 

voortbrengen voor tot nog toe onbehandelbare ziekten. 

 

In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven over de microdialyse van glutamaat en het 

gebruik van microsensoren in het detecteren van glutamaat in de hersenen. 

 
Discrepantie bestaat in schattingen over extracellulaire glutamaat concentraties, 

gemeten met patch clamping metingen, microdialyse of microsensoren. Deze verschillen 

zijn mogelijkerwijs te wijten aan experimentele opstellingen en beperkingen van elke 

meetprocedure. Extracellulaire glutamaat concentraties gemeten door patch opnames 

liggen dichtbij de door de NMDA1-receptor gegeven stroom, en werden geschat op 

minder dan 100nM (Herman and Jahr 2007), terwijl directe metingen van glutamaat met 

microdialyse of glutamaat sensoren tussen de 1- 5 µM (Cavelier en Attwell 2005). Echter, 

discrepanties zijn ook gevonden in extracellulaire glutamaat concentraties tussen 

                                                 
1 N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) 
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verschillende microsensoren. De hydrogel gecoate glutamaat microsensoren detecteren 

in vitro 1,3- 1,9 µM en in vivo in de striatum 18,2- 23,6 µM. De basale waarden 

gerapporteerd door Gerhardt et al. (Hascup et al. 2008; Rutherford et al. 2007; Huettl et 

al. 2007) toonden een hoge variatie aan: 2- 40 µM. De vraag wat de exacte 

extracellulaire glutamaat concentratie is in de hersenen kan niet met zekerheid worden 

beantwoord. Kalivas et al. (2009) gaat ervan uit dat de werkelijke glutamaat concentratie 

ergens tussen de twee gemaakt schattingen in ligt: in een bereik van 100- 300 nM. 

 

Glutamaat gemeten met microdialyse uit de hersenen voldoet niet altijd aan de criteria 

voor ge-exocytotiseerde afgifte. In dit opzicht is de oorsprong (neuronaal vs. astroglia, 

synaptisch vs. extrasynaptisch) van glutamaat gemeten met microdialyse als wel de 

oorsprong van glutamaat in de extracellulaire vloeistof zelf, nog onbekend. In dit 

overzicht wordt de microdialyse van glutamaat en het gebruik van microsensoren om 

extracellulair glutamaat te detecteren vergeleken en bediscussieerd. Tijdens basale 

condities, is de glutamaat in microdialyse metingen in hoofdzaak afkomstig van niet-

synaptische bronnen. Inderdaad, recentelijk zijn verschillende bronnen van astrocytische 

glutamaat afgifte beschreven, inclusief glutamaat afkomstig van gliotransmissie. Echter, 

tijdens stimulerende condities (chemisch, elektrisch of gedragsmatig) is een significant 

deel van glutamaat mogelijk afkomstig van neurotransmissie. Voorlopige data geeft aan 

dat glutamaat gedetecteerd met microsensoren afkomstig is van synaptische bronnen. 

Echter, studies nadien konden deze observaties niet bevestigen. 

 

De temporele en spatiële resolutie van de microsensoren is veel beter dan de 

benadering met microdialyse. Microdialyse probes detecteren neurotransmitter waarden 

normaliter in orde van minuten. De response tijd van microsensoren is in seconden en is 

in hoofdzaak bepaald door de dikte van de toegepaste bescherming en enzym lagen. 

 

In tegenstelling tot microdialyse probes, welke een diameter hebben van tussen 200 en 

300 µm, zijn microsensoren veel kleiner. Echter, ondanks de kleine afmetingen van de 

sensor (5- 10 µm) moet rekening worden gehouden met een zekere mate van schade. 

De gliose als gevolg kan grote effecten hebben op de oorsprong van de gedetecteerde 

glutamaat. Dit is met name het geval bij chronische implantaten. 

 

In tegenstelling tot de benadering met microdialyse hebben microsensoren als technisch 

minpunt de moeilijkheid om op een juiste wijze farmaceutische actieve stoffen dichtbij de 

oppervlakte van de sensor toe te dienen.  Vooral de naald type sensoren zijn moeilijk te 

benaderen met een enkele injectie in een bereik van 100- 300 nl. De ontwikkeling van 
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een gecombineerde microsensor-injectie naald design zou kunnen compenseren voor dit 

minpunt. 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft eerste een tweede generatie glutamaat sensoren. De structuren, 

werkingmechanismen, preventie van interferentie, in vitro detectie karakteristieken en in 

vivo prestaties worden beschreven en vergeleken. In het kort, Eerste generatie sensoren 

(de platinum naald gebaseerde en de Multi-elektrode array (MEA) sensoren) hebben een 

eenvoudige structuur en zijn sneller in glutamaat detectie. Ze tonen een acceptabele 

sensitiviteit en ruis. Echter, de selectiviteit van deze sensoren staat ter discussie sinds 

hoge waarden van ascorbinezuur,  urinezuur, dopamine en vermoedelijk nog andere 

onbekende stoffen in de hersenen interfereren met de detectie. Daarom maken alle 

microsensoren gebruik van bescherm lagen om de specificiteit te verhogen. Vele typen 

bescherm lagen worden gebruikt, echter sommige zijn meer effectief dan andere. In het 

algemeen gebruiken microsensoren achtergrond sensoren voor correctie van aspecifieke 

signalen. In dit opzicht is de zelf-refererende  gebaseerde sensor, in welke de actieve en 

baseline sensoren zijn gelokaliseerd op het zelfde oppervlak (Burmeister en Gerhardt 

2001), een veelbelovende benadering. 

 

Tweede generatie sensoren laten een minder precieze detectie zien en de fabricering is 

moeilijk te reproduceren, ook met een semi-geautomatiseerde dip-coater. De 

complexiteit van de mengsels van de verschillende componenten die gebruikt worden 

voor de constructie van de hydrogel lagen zijn een mogelijk verklaring hiervoor. In het 

algemeen detecteren hydrogel sensoren hogere basale glutamaat waarden in 

vergelijking met de resultaten die verkregen worden met eerste generatie sensoren. 

 

Voor eerst als wel tweede generatie sensoren is de oxide-afhankelijkheid een kritische 

eigenschap (vooral onder anesthesie). Meer onderzoek is nodig dit minpunt te 

elimineren. Een ander minpunt van de huidige sensoren is de aanwezigheid van bio-

vervuiling, welke de sensitiviteit, selectiviteit en duur van experimenten verminderd.. 

 

Ondanks dat de eerste studies met microsensoren aantoonden dat glutamaat mogelijk 

afkomstig is van synaptische bronnen, zijn deze resultaten moeilijk te reproduceren. 

Interessant is de relatie van gedrag met glutamaat waarden. Verschillende stimuli of 

condities zoals bewegingen, geluidsprikkels, slaap, pijn, beloning, enz verlangen in dat 

opzicht nader onderzoek. Voor deze studies is een robuuste versterker vereist welke niet 

wordt beïnvloed door bewegingen van het proefdier. In dat opzicht is de beschikbaarheid 

van draadloze sensoren een veelbelovende ontwikkeling. 
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Figuur: Dual –probe microdialyse opzet in hersenen van de rat 

 

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of de NMDA receptoren, gelokaliseerd op de 

somatodendritische zijden van de mesolimbische dopamine neuronen, gebruikt kunnen 

worden als een functionele NMDA model. Daarvoor hebben we een dual-probe 

microdialyse systeem gebruikt. De NMDA receptoren gelokaliseerd op de dopamine 

neuronen in het ventrale tegmentale gebied (VTA) werden beïnvloed door infusie van 

glutamatergische stoffen en de activiteit van deze neuronen is onderzocht met metingen 

van dopamine in de ipsilaterale nucleus accumbens (NAc). NMDA verhoogd de 

dopamine afgifte in de ipsilaterale NAc, concentratie afhankelijk wanneer 100- 500 µM 

concentraties toegediend werden in het VTA. Daarentegen was de stimulatie door NMDA 

meer onderdrukt tijdens co-infusie van verschillende NMDA receptor antagonisten, 

daarmee bevestigend dat de NMDA gestimuleerde afgifte van dopamine was 

gereguleerd door NMDA receptoren. De maximale daling van dopamine veroorzaakt 

door de NMDA receptor antagonisten was in lijn met eerdere dual-probe microdialyse 

studies waarbij een 10- 20% daling was gevonden (Karreman et al. 1996; Westerink et 

al. 1996). Het model heeft daarom een begrensde sensitiviteit wanneer een daling 

gedetecteerd dient te worden in NMDA receptor activiteit. 

 

Daarentegen was een verhoogd effect van glutamatergic excitatie duidelijk 

detecteerbaar, met verhoogde dopamine waarden tot ongeveer 150% ten op zichtte van 

controles na infusie van NMDA. Een beperking van het huidige model zijn de 
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geobserveerde gedragsactiviteiten tijdens hoge doseringen van NMDA infusies. De 

farmacologische en stress geïndiceerde activiteit van de dopamine neuronen zijn moeilijk 

te onderscheiden onder deze condities. Echter, in het concentratie bereik tot 100 µM 

NMDA kunnen de farmacologische effecten van NMDA onderscheiden worden van de 

gedragsactiviteiten, aangezien stereotypisch gedrag vrijwel afwezig is bij deze 

concentraties. Verhoogde gedragsactiviteiten zijn ook geobserveerd na hoge dosissen 

glutamaat, TBOA2, HCA3, CPG4 en MSO5. 

 

De NMDA receptoren bevatten een primaire verbindingslocatie voor glutamaat met 

daarnaast een modulaire locatie voor de endogene monocarboxylaat aminozuren glycine 

en D-serine en nog een aantal andere locaties gevoelig voor Mg2+, polyamines, 

glutathione, protonen en andere factoren (Javitt 2004). Hierdoor representeren NMDA 

receptoren een doelwitrijke omgeving waarvan echter tot op heden nog maar een aantal 

van bestudeerd zijn. In het huidige dual-probe in vivo NMDA model, hebben wij 

onderzocht of de NMDA receptor liganden glycine en D-serine in staat zijn om de functie 

van de receptor te stimuleren. Glycine of D-serine werden ingebracht in de VTA en 

daarbij werd dopamine gemeten in de ipsilaterale NAc. In deze studie lijkt de glycine 

modulaire locatie van het NMDA complex meer gevoelig te zijn voor glycine dan D-serine 

aangezien een verhoging van dopamine werd geobserveerd na infusie van glycine en 

niet na infusie van D-serine. Dit was niet verwacht omdat glycine een lagere affiniteit 

heeft laten zien voor de glycine modulaire locatie van de NMDA receptor dan D-serine 

(Schell et al. 1995). 

 

In hoofdstuk 5 was de glutamatergic afferente input naar de dopamine neuronen in de 

VTA gemanipuleerd door infusie van glutamatergic farmacologische actieve compounds 

via een microdialyse probe (eerste probe), terwijl tegelijkertijd de modulatie aan de 

output van de dopamine neuronen was bepaald door het bestuderen van de afgifte van 

dopamine in de ipsilaterale NAc met de tweede probe. Daarnaast was glutamaat bepaald 

in de eerste probe. Glutamaat veranderingen in de eerste probe en dopamine 

veranderingen in de tweede probe werden geëvalueerd en vergeleken, om daarmee 

veranderingen in microdialysaat glutamaat concentraties te relateren aan 

postsynaptische glutamatergic effecten uitgedrukt in dopamine waarden. 

 

                                                 
2 DL-threo-ß-Benzyloxyaspartic acid (TBOA) 
3 L-Homocysteic acid (HCA) 
4 (S)-4-Carbozyphenylglycine (CPG) 
5 L-methionine sulfoximine (MSO) 
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Infusie van glutamaat in de VTA gaf geen verandering in dopamine waarden in de 

ipsilaterale NAc. Deze observatie kan verklaard worden door een snelle opname van 

glutamaat vanuit de extracellulaire ruimte door hoog gevoelige transporters. Het 

blokkeren van “hoog” gevoelige glutamaat transporters door infusie van TBOA in de VTA 

induceerde een significante concentratie-afhankelijke verhoging in extracellulair 

glutamaat in de VTA dialysaten, echter alleen een matige verhoging was waargenomen 

in extracellulair dopamine in de ipsilaterale NAc. De gecombineerde behandeling van 

TBOA en glutamaat in de VTA was niet verschillend ten op zichtte van de resultaten 

verkregen met de enkele toediening van glutamaat. De resultaten laten zien dat exogeen 

glutamaat alleen gedeeltelijk de glutamaat receptoren kan bereiken welke de dopamine 

neuronen activeren. 

 

Op moment dat extracellulaire glutamaat waarden sterk omlaag werden gebracht door 

infusie van de glutamaat synthese blokker MSO, werden geen effecten gezien op de 

dopamine afgifte in de NAc. Met deze observatie mogen we concluderen dat een 

belangrijk deel van de glutamaat gemonsterd met microdialyse afkomstig is van glia 

cellen en niet relateren aan synaptische gebeurtenissen. 

 

Van alle mogelijke glutamaat afgifte mechanismen, heeft de cystine-glutamaat antiporter 

extra interesse verkregen na een gepubliceerd artikel van Baker et al. (2002). In 

laatstgenoemd artikel wordt beschreven dat de omgekeerde dialyse van cystine-

glutamaat uitwisseling (system Xc
-) inhibitors de basaal extracellulaire waarden 

reducereede met ±60% in de NAc. In de dual-probe microdialyse studie werd de 

hypothese eerst bevestigd met cystine, welke een verhoging induceerde in extracellulair 

glutamaat in de VTA en een verhoging in extracellulair dopamine in de ipsilaterale NAc. 

Deze verhogingen bevestigen dat de functionele glutamaat afgifte mogelijk is gekoppeld 

aan een cystine-glutamaat antiporter. In navolging op Baker et al. (2002) de cystine-

glutamaat uitwisselaar inhibitors HCA en CPG induceren een kleine maar significante 

daling (74% en respectievelijk 85% van controles) in glutamaat waarden in de VTA. 

Echter, of deze daling in extracellulair glutamaat ook aanwezig is in de synaps spleet kon 

niet worden bevestigd aangezien dopamine waarden in de ipsilaterale NAc niet daalden 

na HCA infusie en onverwacht stegen na CPG infusie. 

 

In het afgelopen decennium, de leden van de groep II mGluR (mGluR2/3) worden gezien 

als belangrijke potentiële therapeutische doelwitten. Activering van de mGluR2/3 

receptoren levert een negatieve feedback mechanisme om overvloedige presynaptische 

glutamaat afgifte te voorkomen wat geïmpliceerd is in de pathologie van psychiatrische 
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ziektebeelden. In dit hoofdstuk, de extracellulair glutamaat modulatie door mGlu2/3 

receptoren was onderzocht met de bekende agonist APDC6 en de antagonist APICA7. 

De agonist APDC en de antagonist APICA induceerden respectievelijk een daling en een 

verhoging, waarmee neuronale activiteit in het mesolimbische systeem werd bevestigd. 

 

In deze studie gaven meerdere experimenten een duidelijk mismatch aan tussen de 

extracellulaire waarden van glutamaat in de VTA en de activiteit van dopaminergic cellen 

in de VTA (welke is gemeten met dopamine in de NAc). 

 

Samengevat, suggereren deze observaties dat men voorzichtig moet zijn in het relateren 

van glutamaat in de microdialysates aan “neuronale glutamatergic activiteit” in de 

hersenen. Echter tijdens zekere farmacologische condities kan mogelijk maar een klein 

gedeelte van het glutamaat gemeten met microdialyse, direct gerelateerd worden aan 

synaptische activiteit. 

 

In hoofdstuk 6 hebben we de effecten onderzocht van groep II mGlu receptor (mGlu2/3) 

gerelateerde compounds op extracellulaire waarden van glutamaat gedetecteerd door 

dual-probe microdialyse (een gelijk model als gebruikt in hoofdstuk 5) als ook 

microsensoren in de prefrontale cortex. De Eli Lilly agonist compounds LY354740 en 

LY379268 induceerden niet de verwachte daling in dialysaat waarden. Dit is niet 

verrassend omdat er vele verschillen bestaan tussen de studies die deze LY agonisten 

bestudeerd hebben. Bevestigend op het voorspelde model, induceerde de mGlu receptor 

antagonist LY341495 een significante verhoging in extracellulaire glutamaat waarden in 

de VTA, waarbij dopamine dialysaat waarden in de NAc eveneens verhoogd waren. 

 

De microsensor experimenten, uitgevoerd in verdoofde ratten, toonden een verlaging 

aan in extracellulair glutamaat na systemische toediening van de mGlu2/3 agonisten 

LY354740 en LY379268. De laatste twee datasets komen overeen met de 

veronderstelde hypothese. 

 

In hoofdstuk 7 en 8 was de hydrogel glutamaat microsensor gebruikt in hippocampus 

plakjes. In hoofdstuk 7 was de hydrogel glutamaat microsensor gebruikt in 

organotypische hippocampus plakjes. Organotypische plak kweken bevatten nog relatief 

geconserveerde neuronale circuits en functionele neuronale-glia interacties welke meer 

                                                 
6 (2R,4R)-4-Aminopyrrolidine-2,4,dicarboxylate (APDC) 
7 (RS)-1-Amino-5-phosphonoindan-1-carboxylic acid (APICA) 
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representatief zijn voor de in vivo situatie. De sensoren die gebruikt zijn in acute en 

organotypische plakken hadden gelijke gevoeligheid in de stroom injectie kalibraties. 

Echter, de sensoren lieten verschillen zien in situ glutamaat gevoeligheden, waarmee 

intrinsieke verschillen worden geïndiceerd tussen de twee plak typen. De invloed van 

verschillende farmacologische middelen op de extracellulaire glutamaat waarden werden 

onderzocht en vergeleken met resultaten eerder verkregen in acute hippocampus 

plakken door Oldenziel et al. (2007). Waar de meeste compounds glutamaat moduleren 

in acute hippocampus plakken, waren kleine tot geen effecten gezien in organotypische 

hippocampus plakken. Verhoogde glutamaat en kalium concentraties induceerden een 

verhoging in extracellulair glutamaat concentraties, maar andere compounds zoals 

Veratridine, Latrotoxin, Kainate, TBOA, calcium vrij aCSF, exogeen L-cystine, en 

glutamine hebben geen effect in organotypische hippocampus plakken. De typische 

eigenschappen van the organotypische plakken lijken de detectie van farmacologische-

geïnduceerde veranderingen in glutamaat te voorkomen. Blijkbaar is de glutamaat afgifte 

en metabolisme in organotypische plakken strakker gereguleerd en gecontroleerd door 

een beter ontwikkeld netwerk van astroglia cellen. 

 

In hoofdstuk 8 was de glutamaat microsensor verder geëvalueerd in acute plakken. Ten 

eerste werden ratten van verschillende leeftijdsgroepen gebruikt. Een significant verschil 

in extracellulaire glutamaat concentratie was gevonden bij een toename in leeftijd. Ten 

tweede was onderzocht of de verhoging in extracellulair glutamaat afgifte gedurende de 

infusie van hoge concentraties kalium gemodificeerd kan worden door co-infusie van 

verscheidene farmacologische compounds (TTX8, 4AP9, Cd2+ 10, CPG, HCA en MSO). 

De infusie van kalium tezamen met verschillende genoemde compounds  induceerde 

geen statistisch significante verschillen in extracellulaire glutamaat afgifte ten op zichtte 

van alleen kalium infusies. Ten slotte hebben we onderzocht of de glutamaat afgifte 

opgewekt kan worden na elektrische stimulatie van de plakken; in zowel de afwezigheid 

als aanwezigheid van de transport inhibitor TBOA. De experimenten, uitgevoerd aan de 

universiteit van Amsterdam (hoofd: Dr. Henk Karst) en gebruik makend van elektrisch 

gestimuleerde acute plakken, lieten geen verschillen zien in extracellulaire veranderingen 

in glutamaat. Alles tezamen laten de resultaten in hoofdstuk 7 en 8 zien dat de glutamaat 

reserves in de hersenplakken moeilijk te benaderen zijn met de hydrogel microsensoren.  

 
 

                                                 
8 Tetrodotoxin (TTX) 
9 4-aminopyridine (4AP) 
10 Cadmium (Cd2+) 
 


