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SAMENVATTING 
 
 
Voor de vorming van functionele, en volledig ontwikkelde circuits is het van belang dat 

zenuwcellen axonen- en dendrietuitlopers vormen, die contact maken met alle mogelijke 

neuronale doelwitten. Overtollige en overbodige synaptische contacten worden vervolgens 

afgebroken. Bij de vorming van specifieke synaptische contacten is een complex van synaptische 

receptoren en trofische factoren belangrijk. Die favtoren zijn niet alle gelijktijdig en op dezelfde 

plaats actief, zij vormen a.h.w een repertoire in variaties en expressies. De localisatie van 

receptoren op de pre- en post-synaptische membraan bepaalt voor een groot deel de sterkte van 

het synaptische signaal. Wat de moleculaire basis is en de mechanismen die aan deze processen 

bijdragen is nog grotendeels onbekend. 

Corticotropin releasing factor (CRF) is een stress hormoon dat samen met  urocortin (UCN) een 

peptide uit dezelfde groep, wijd verspreid voorkomen in de hersenen (Palkovits et al., 1987; 

Swinny et al., 2002). Deze peptiden zijn betrokken bij stress-gerelateerde ziekten, zoals 

bijvoorbeeld: zware depressies, angst-gerelateerde ziektebeelden  (Gold, 1996; Muller et al., 

1998; Arborelius et al., 1999; behan et al., 1995). Behalve dat zij een rol spelen bij stress, zijn ze 

ook betrokken bij de groei en ontwikkeling van dendrieten (Swinny et al., 2004; Chen et al., 

2004). Een aantal trofische factoren (chemische signalen) en de neuronale activiteit (electrische 

signalen) spelen samen een grote rol in de processen die bijdragen tot de vorming van de 

differentiatie van pre- en postsynaptische membraan-complexen en bij de verdeling daarvan over 

de zenuwcel. De rol, die CRF en UCN hebben bij de ontwikkeling van de Purkinje cel-

dendrietboom en de rol die zij hierbij spelen zoals het stabiliseren van synaptische contacten, is 

nog onduidelijk. Recentelijk is aannemelijk gemaakt dat neuropeptiden zoals CRF en UCN een 

dubbele rol in het cerebellum zouden kunnen hebben, enerzijds vroeg in de ontwikkeling bij de 
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uitgroei van dendrieten en anderzijds, later, in de volwassen situatie als factor die van belang is 

bij synaptische plasticiteit en leerprocessen zoals Long Term Depression (LTD) (Swinny et al., 

2004). Het onderzoek beschreven in dit proefschrift, onderbouwt deze hypothese over de rol van 

CRF en UCN en over de betrokkenheid van beide peptiden en de respectievelijke receptoren bij 

de ontwikkeling van Purkinje cellen en zenuwuiteinden die daarmee synaptisch contact maken.  

 

In hoofdstuk 2 tonen we aan dat de cellulaire verdeling van de “full-length isoform” van CRF-

receptor 2 duidelijke veranderingen ondergaat tijdens de vroege postnatale ontwikkeling van de 

kleine hersenen bij de rat. Deze “full-length form” van CRF-R2 heeft een heel andere verdeling 

dan de “truncated isoform” van CRF-R2. Onze gegevens tonen aan dat de expressie en de plaats 

van voorkomen van de “full-length isoform” overeenkomen met de ontwikkeling van het 

cerebellum.  Een sterkere expressie van de “full-length van CRF-R2” in Purkinje cellen toont aan 

dat CRF en UCN een rol zouden kunnen spelen tijdens de vroege fase van de groei van de 

Purkinje cel en de synaptogenese zoals die door de “full-length form” worden bepaald. In een 

volgend stadium van de cerebellaire ontwikkeling konden we immunocytochemische labeling 

zien  van de “full-length CRF-R2 isoform” in glutamaterge systemen zoals parallelvezels, 

klimvezels en in de korrelcellen. De expressie van deze receptoren treedt op als de reductie van 

boventallige klimvezels in volle gang is. In deze laatste fase van de cerebellaire ontwikkeling zou 

de functionele betekenis van de presynaptische localisatie in klim- en parallelvezeleindigingen 

van het “full-length CRF R2 er op kunnen wijzen dat CFRF-R2  betrokken kan zijn bij de 

autoregulatie (Bishop et al., 2006) en de modulatie van synaptische overdracht. Samenvattend, 

het onderzoek naar de verschillende CRF receptoren heeft niet alleen onze kennis vergroot over 

de werking van CRF en de rol die het hierbij speelt in het centrale zenuwstelsel, het is ook een 
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eerste stap zijn in de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van ziektebeelden 

waarbij verhoogde CRF spiegels betrokken zijn. 

 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de effecten van CRF en UCN op Purkinje cellen in plakjes 

cerebellum in organotypische kweek. We tonen hierbij aan dat zowel CRF als UCN in staat zijn 

om gen-activatie van de glutamaat receptor delta 2 (GluRd2) te bewerkstelligen, hoewel alleen 

bij UCN toediening het GluRd2 eiwit meer voorkomt. CRF lijkt het patroon van de verdeling van 

GluRd2 bij de postsynaptische membraan te veranderen, terwijl bij UCN niet het patroon 

verandert, maar wel de hoeveelheid GluRd2 die betrokken is bij de processen die leiden tot de 

eliminatie van overtollige klimvezels (Hashimoto, et al., 2001; Ichikawa et al., 2002). De afbraak 

van klimvezel eindigingen leidt tot de vorming van parallelvezel eindigingen op de vrijgekomen 

posities (Morando et al., 2001). Die eindigingen van parallelvezels op Purkinje cellen hebben 

karakteristieke GluRd2 positieve membraanspecialisaties. We hebben waargenomen dat het 

aantal GluRd2-positieve membraanprofielen afneemt in Purkinje cellen die behandeld zijn met 

CRF. Dat betekent dat CRF het behoud van klimvezel-Purkinje cel synapsen zou kunnen 

bevorderen en waarschijnlijk ook betrokken is bij de competitie tussen parallel- en klimvezel 

axonen. Het zou ook kunnen dat het posttranscriptionele mechanisme, dat zorgt voor de 

verhoogde aanmaak van GluRd2 alleen bepaald wordt door UCN en niet door CRF. Dit 

aangezien toepassing van CRF niet tot een statistisch significante toename van GluRd2 leidt. De 

aanwezigheid van meerdere receptor isoformen in dezelfde cel zou er op kunnen wijzen dat er 

een moleculaire basis is voor verschillende ontwikkelings gerelateerde processen. CRF en UCN 

bereiken hun effect via twee receptoren, resp. CRF-R1 en CRF-R2, waarvan de laatste als “full-

length” en “truncated isoform” voorkomt (Chalmers et al., 1996; Bishop et al.,  2000). CRF en 

UCN binden met dezelfde affiniteit aan CRF-R1, maar UCN bindt 40 maal sterker aan CRF-R2 
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(Latchman, 2002) waarmee UCN de natuurlijke ligand lijkt te zijn voor CRF-R2. We stellen in 

dit hoofdstuk een model voor dat aangeeft hoe CRF en UCN met hun respectievelijke receptoren 

binnen Purkinje cellen verschillende processen kunnen reguleren, in het bijzonder in relatie tot 

GluRd2. 

 

Het functioneren van het zenuwstelsel wordt in belangrijke mate bepaald door de vorming van 

specifieke synaptische verbindingen tussen neuronen en specifieke doelwit organen (Cohen-

Cory, 2002). Het eenvoudige mechanisme dat ten grondslag ligt aan synaptische heterogeniteit is 

de cel-specifieke expressie van een eiwit en de manier waarop dat eiwit kan reageren met alle 

pre- en post-synaptische contacten die een cel maakt (Craig en Boudhin, 2001). In 1963 stelde 

Sperry voor dat concentratie verschillen van oppervlakte-moleculen positie-gerelateerde 

informatie over zou kunnen brengen. Er is echter nog maar weinig bekend omtrent de moleculen 

en de signalen die betrokken zijn bij doelwit herkenning. Aangezien de expressie van CRF in het 

cerebellum op een vroeg  embryonaal stadium begint, eerder dan elke functionele verbinding 

(Bishop en King, 1999; Chang et al., 1993), betekent dat CRF een rol kan spelen bij doelwit 

herkenning en synaptische organisatie (Cummings et al., 1994) en daarmee bij de vorming van 

synaptische verbindingen in het cerebellum. 

In hoofdstuk 4 behandelen we de effecten van de overmatige expressie van CRF op de afferente 

systemen van cerebellaire Purkinje cellen door gebruik te maken van muizen waarin CRF (CRF-

OE) tot over-expressie is gebracht. De reden waarom muizen met CRF-OE zijn gebruikt, is dat 

CRF zowel bij de ontwikkeling als in de volwassen situatie, steeds in verhoogde mate voorkomt. 

De belangrijkste bevindingen zijn 1. Overexpressie van CRF heeft geen duidelijk effect op 

Purkinje cel aantal, dichtheid en hun verdeling. 2. de overexpressie van CRF leidt tot opvallende 

veranderingen in het klimvezel patroon ten gevolge van het toenemende aantal synapsen. In het 
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normale cerebellum, komt CRF voornamelijk voor in klimvezel eindigingen (Palkovits et 

al.,1987). Overigens werden geen veranderingen waargenomen door de overexpressie in het 

parallelvezel systeem, waar CRF niet in voorkomt. De conclusie is dat CRF betrokken kan zijn 

bij de controle van de ontwikkeling van de klimvezel ( de vorming van specifieke axonale 

projecties) en de stabilisatie van synapsen met Purkinje cellen. 

 

De vorming en de stabilisatie van synapsen is een cruciale stap in de ontwikkeling van het 

cerebellaire circuit. In hoofdstuk 5, concentreert het onderzoek zich op de cellulaire ontwikkeling 

van spines van Purkinje cellen (kleine uitstulpingen aan de dendrieten) en de topografische 

aansluiting van de pre- en postsynaptische membraanspecialisatie van Purkinje celsynapsen. 

Door gebruik te maken van organotypische kweekmethoden met cerebellum slices en de 

toevoeging van CRF en UCN konden we laten zien dat er een toename is van de lengte van de 

actieve zone van de synaps, maar ook van het postsynaptische element dat gevormd wordt tussen 

parallelvezels en Purkinje cellen. De synaptische effectiviteit is direct gecorreleerd met de 

afmeting van de synaps (Pierce & Lewin, 1994; Schikorski & Stevens, 1997). Een toename van 

de lengte van de actieve zone  en de postsynaptische verdichting tussen parallel vezels en 

Purkinje cellen na toepassing van CRF en UCN zou daarom kunnen leiden tot veranderingen in 

de synaps sterkte en tot stabilisatie (zgn.topologische matching). Daarentegen verhoogt 

toepassing van CRF en UCN ook de dichtheid van spines van Purkinje cellen, waarbij CRF 

behandeling tot meer spines leidt dan UCN. Deze waarnemingen zijn in overeenstemming met 

die van Swinny, waarbij werd aangetoond dat CRF en UCN de groei van de dendrietboom 

stimuleren, zowel in het vertakkingspatroon als in de lengte van de dendrietsegmenten. Hierbij 

valt ook op, dat CRF in vergelijking tot UCN meer dendriet vertakkingen te zien gaf en ook 

leidde tot meer kleine dendriet uitstulpingen (Swinny et al., 2004). Nog opvallender was de 
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waarneming dat CRF en UCN veschillende populaties spines stimuleren: er is een toename van 

paddestoel-vormige spines oiv CRF, en van dunne spines, o.i.v. UCN. De toename van dunne 

spines in UCN behandelde cellen zou kunnen betekenen dat die Purkinje cellen meer calcium-

stromen kunnen isoleren van de hoofd-dendriet waartoe de spine behoort (Segal et al., 2000; 

Tyler & Pozzo-Miller, 2003). Daarentegen zouden paddestoel spines, geinduceerd door CRF, een 

conditie kunnen aangeven waarin membraan dynamiek en receptor turn-over plaatsvinden (Lee et 

al., 2004). Het is echter ook mogelijk dat spine veranderingen bepaald worden door lokale 

afferente input (Bravin et al., 1999). CRF kan de spines waarmee klimvezels contact maken 

selectief bevorderen, aangezien CRF ook in klimvezels en in mosvezels voorkomt (Palkovits et 

al., 1987), maar niet in parallelvezels. Daarentegen komt UCN wel voor in de verbrede 

eindigingen van parallelvezels (Swinny et al., 2004) waar juist CRF afwezig is en daar zou UCN 

de spines voor parallelvezels kunnen stimuleren. 

 

Samengevat wijzen onze gegevens er op dat CRF en UCN betrokken zijn bij de ontwikkeling van 

Purkinje cellen, zowel wat betreft de verbindingen en de aansluitende stabilisatie van de synapsen 

van Purkinje cellen. We veronderstellen verder dat CRF en UCN lokale dendritische instabiliteit 

induceren waardoor activiteits gerelateerde morfologische veranderingen in de spines van 

Purkinje cellen kunnen optreden en daarmee in belangrijke mate bijdragen aan synaptische 

transmissie en plasticiteit. 

 

In conclusie, onze gegevens wijzen er op dat CRF en UCN betrokken zijn bij de ontwikkeling 

van Purkinje cellen, zowel wat betreft de verbindingen en de aansluitende stabilisatie van de 

synapsen van Purkinje cellen. We veronderstellen verder dat CRF en UCN lokale dendritische 

instabiliteit induceren waardoor activiteits gerelateerde morfologische veranderingen in de spines 
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van Purkinje cellen kunnen optreden en daarmee in belangrijke mate bijdragen aan synaptische 

transmissie en plasticiteit. 
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