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Nederlands abstract 

Om als individu te kunnen reageren op een veranderende omgeving moeten 

de verbindingen tussen neuronen flexibel zijn – ook wel bekend als plasticiteit. 

Ik heb de moleculaire mechanismes onderzocht die bepalen wanneer en hoe 

neuronen meer of minder flexibel worden in hun connectiviteit, met name 

gedurende regeneratieve axongroei en tijdens hogere cognitieve processen, en 

hoe dit gereguleerd wordt door transcriptiefactoren. Eerder onderzoek heeft 

laten zien dat CREB en NFIL3 dezelfde plasticiteitsgenen reguleren, waarbij 

CREB expressie activeert, en NFIL3 expressie remt. Ik heb getest of het 

manipuleren van Nfil3 genexpressie of eiwitfunctie gebruikt kan worden om 

neuronale plasticiteit te verhogen, zowel in een perifere zenuwregeneratie 

paradigma, als in een gedragsparadigma in het centrale zenuwstelsel. In 

contrast met eerdere in vitro resultaten vond ik dat het blokkeren van Nfil3 

genexpressie of eiwitfunctie verslechterde perifere zenuwregeneratie na 

zenuwschade oplevert. In het centrale zenuwstelsel zag ik verminderde 

flexibiliteit in het gedrag van proefdieren na het blokkeren van Nfil3 expressie. 

Analyse van genexpressie door middel van CAGE sequencing toonde een 

verminderde inductie van expressie van plasticiteitsgenen aan op 30 minuten 

na angstconditionering. Concluderend stellen wij dat CREB en NFIL3 samen de 

expressie van plasticiteitsgenen reguleren. In het brein leidt NFIL3 deficiëntie 

tot disregulatie van plasticiteitsgenen en aantasting van cognitieve flexibiliteit. 

Verwijdering van NFIL3 zorgde echter niet voor verhoogde expressie van 

regeneratie-geassocieerde genen om regeneratieve axongroei en functioneel 

herstel  te verhogen in het perifere zenuwstelsel van levende proefdieren na 

zenuwschade, terwijl het dat wel doet in kweekexperimenten. Meer onderzoek 

is nodig om de temporele en ruimtelijke vereisten  in kaart te brengen waarin 

Nfil3 expressie plasticiteit kan beïnvloeden in verschillende neuronale 

systemen en onder verschillende experimentele condities.  


