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De rol van TrkB en β-catenine in de werking en plasticiteit van de visuele cortex

De primaire visuele cortex (V1) wordt al jaren door hersenonderzoekers onderzocht als een 
ideaal modelsysteem voor het bestuderen van de zintuigelijke waarneming. Maar desondanks 
is nog steeds niet duidelijk hoe het complexe patroon van verbindingen tussen hersencellen 
dat nodig is voor het verwerken van visuele informatie tot stand komt. Tot op zekere hoogte 
spelen erfelijke factoren en spontane activiteit een rol in dit proces, maar voor het verfijnen 
van verbindingen is visuele ervaring essentieel. Een extreem voorbeeld van het belang van 
visuele ervaring kan worden gezien in het binoculaire deel van V1. Dit gebied bevat hersen-
cellen die reageren op input afkomstig van beide ogen, maar in knaagdieren met een voorkeur 
voor het contralaterale oog (het oog aan de andere kant van het hoofd). Een verandering in 
visuele ervaring kan deze voorkeur doen verschuiven en andere visuele eigenschappen in de 
visuele cortex zoals scherptewaarneming (de resolutie van het visuele systeem) beïnvloeden. 
Als bijvoorbeeld het oog van een vier weken oude muis voor slechts drie dagen gesloten wordt 
dan zorgt dit voor een dramatische afname in response voor het gesloten oog, en een afname 
van scherptewaarneming van dat oog.
In dit proefschrift hebben we ervarings-afhankelijke plasticiteit in V1 van de muis bestudeerd. 
We hebben ons hierbij gericht op TrkB signaaltransductie en op het eiwit β-catenine, en hun 
rol als moleculaire spelers in de plasticiteit en werking van V1. TrkB is de receptor voor 
BDNF, een essentiële neuronale groeifactor in het brein die van groot belang is voor de aanleg 
en het onderhoud van synaptische contacten. β-Catenine is een eiwit dat zowel van belang is 
voor het functioneren van bepaalde adhesie eiwitten die een rol spelen bij het aanleggen van 
synaptische contacten, als voor genregulatie. Voor het onderzoek hebben we gebruik gemaakt 
van transgene muizen. Het was al bekend dat vermindering van de werkzaamheid of zelfs 
volledige verwijdering van deze eiwitten tijdens de vroege ontwikkeling een groot effect heeft 
op het aanleggen van verbindingen tussen hersencellen. Om de problemen geassocieerd met 
vroege ontwikkeling te ontlopen hebben we ervoor gekozen om pas na normale vorming van 
neuronale circuits (als de muizen 5-6 weken oud zijn) te beginnen met het verwijderen van 
β-catenine of het verminderen van TrkB signaaltransductie.
In hoofdstuk twee bestudeerden we de rol van TrkB signaaltransductie in het in stand houden 
van synapsen. Dit hebben we gedaan door het eiwit TrkB.T1-EGFP in een klein aantal indiv-
iduele excitatoire neuronen in de neocortex en de hippocampus tot expressie te brengen. Dit 
eiwit is een defecte versie van TrkB die interfereert met de werking van de TrkB receptoren die 
in de hersencellen aanwezig zijn. Doordat dit defecte eiwit is gekoppeld aan een groen fluo-
rescent eiwit (EGFP) konden we de morfologie van deze neuronen bestuderen terwijl ze zich 
in een normaal neuronaal netwerk bevonden. We hebben vooral onderzocht wat er gebeurde 
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met de synapsen van hersencellen die TrkB.T1-EGFP produceerden. Deze synapsen bevinden 
zich op dendritische ‘spines’, uitsteekseltjes van neuronale dendrieten, en de hoeveelheid en 
grootte van deze spines is een maat voor de werking en dichtheid van synaptische contacten 
van een hersencel. Door de spines met een microscoop in beeld te brengen zagen we dat de 
hoeveelheid spines en hun grootte op cellen in V1 in aantal afnamen een paar weken nadat 
TrkB.T1-EGFP tot expressie kwam. In overeenstemming met dit resultaat zagen we ook een 
afname in aantal en grootte van synaptische elektrische stromen gemeten van de neuronen 
die TrkB.T1-EGFP maakten. Dit betekent dat de synapsen van deze neuronen minder goed 
functioneerden. Opvallend genoeg zagen we deze effecten niet optreden in de hippocampus, 
wat aangeeft dat de rol van TrkB per hersengebied kan verschillen. 
In hoofdstuk 3 hebben we ons onderzoek naar TrkB signaaltransductie voortgezet. Hier heb-
ben we het TrkB.T1-EGFP gen tot expressie gebracht in de overgrote meerderheid van excita-
toire neuronen in de neocortex (in tegenstelling tot hoofdstuk 2, waar het eiwit in slechts een 
kleine hoeveelheid individuele neuronen tot expressie kwam). Opvallend genoeg bleken de 
effecten op dendritische spines en op actie-potentiaal onafhankelijke synaptische stromen die 
we in hoofdstuk 2 zagen afwezig in het brein van muizen die TrkB.T1-EGFP breed tot expres-
sie brachten. Daarentegen zagen we dat de efficiëntie van excitatoire synaptische transmis-
sie was aangedaan, en dat de hoeveelheid inhibitoire synapsen op excitatoire neuronen was 
afgenomen. Alles bij elkaar laat dit zien dat een brede expressie van TrkB.T1-EGFP een heel 
ander effect heeft vergeleken met expressie in maar een paar neuronen. Dit wijst erop dat het 
effect van TrkB.T1-EGFP wordt beïnvloed door een complexe interactie tussen synaptische 
competitie en homeostatische regulering van activiteit.
In hoofdstuk 4 hebben we gekeken wat het belang van TrkB/BDNF signaaltransductie is in 
het volwassen brein (dus na vroege ontwikkeling) in de regulering van scherptewaarneming 
in V1. Een vermindering van TrkB signaaltransductie in het volwassen brein zorgde voor ver-
mindering van synaptische effectiviteit en een vermindering van neuronale reacties op kleine 
visuele stimuli. Ondanks de sterke afname in synaptische effectiviteit was de reactie op grote 
stimuli niet afgenomen. Een mogelijke verklaring voor deze afgenomen scherptewaarneming 
kan liggen in een vermindering van de signaal/ruis verhouding, een vergroting van de re-
ceptieve velden van neuronen of een afname in contrastwaarneming. Door de activiteit van 
neuronen tijdens visuele waarneming te meten hebben we ontdekt dat zowel signaal/ruis ver-
houding als vergroting van receptieve velden onveranderd waren na vermindering van TrkB 
signaaltransductie. Maar we vonden wel dat de neuronen in V1 van deze muizen veel minder 
gevoelig waren voor contrastverschillen. Om ze even sterk te laten reageren als neuronen in 
gewone muizen moesten de neuronen van de TrkB-EGFP transgene muizen visuele stimuli 
van veel hoger contrast aangeboden krijgen. Hieruit concluderen we dat een verminderde 
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contrastwaarneming de oorzaak is van de verminderde activiteit in TrkB.T1-EGFP muizen. 
Bovendien laten onze resultaten zien dat normalisatie niet alleen in vroege stadia van infor-
matie verwerking optreedt, maar ook in de visuele cortex.
In het laatste experimentele hoofdstuk (hoofdstuk 5) richtten we ons op de rol van een ander 
eiwit, β-catenine. Dit eiwit speelt een rol in transcriptie en in cel adhesie, en is belangrijk voor 
het in stand houden van de synaptische machinerie. Op basis van eerdere studies die lieten 
zien dat β-catenine van belang is voor synaptische transmissie en plasticiteit via cadherin-af-
hankelijke cel adhesie en rekrutering van pre- en postsynaptische eiwitten kon worden verwa-
cht dat β-catenine wellicht een rol speelt bij scherptewaarneming en plasticiteit van de visuele 
cortex in volwassen muizen. Om dit te testen hebben wij gebruik gemaakt van het cre-lox 
systeem om β-catenine te verwijderen uit de meeste excitatoire neuronen in de hippocampus 
en de neocortex na de ontwikkeling van het brein. Hoewel het verwijderen van β-catenine 
tot onze verrassing geen effect had op plasticiteit, synaptische sterkte of op de intrinsieke el-
ektrische eigenschappen van neuronen zorgde het wel voor een vermindering in synaptische 
NMDA receptor stromen. NMDA receptoren lijken essentieel te zijn voor scherptewaarne-
ming, aangezien muizen zonder β-catenine problemen hadden met scherptewaarneming. 
Het effect op scherptewaarneming had dezelfde oorzaak als bij muizen met verminderde 
TrkB signaaltransductie, namelijk een afgenomen contrastwaarneming.
Een interessante uitkomst van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is dat hoewel de 
synaptische problemen in de twee verschillende muislijnen die we hebben onderzocht erg 
verschillen, de visuele uitkomst hetzelfde is: een verminderde scherptewaarneming door een 
verlaging van waargenomen contrast, zonder veranderingen in signaal/ruis verhouding of de 
grootte van receptieve velden. We laten zien dat het in stand houden van synaptische functie 
in volwassenheid cruciaal is voor het behouden van scherpe visuele waarneming.


