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Samenvatting (Dutch summary) 

Het vinden van genen die cognitieve fenotypes (eigenschappen) beïnvloeden is 
moeilijk gebleken, omdat er veel genen betrokken zijn, die ieder slechts een klein 
effect op het fenotype hebben. Een van de manieren om dit probleem te benaderen 
is om te focussen op endofenotypes, oftewel fenotypes die tussen het gen en 
cognitie liggen. Genen die het endofenotype beïnvloeden zouden makkelijker 
gevonden kunnen worden, omdat het endofenotype zich dichter bij het gen bevindt. 
Bovendien is het waarschijnlijk dat deze genen ook betrokken zijn bij het complexe 
cognitieve fenotype. 
  Neuronale oscillaties (hersengolven) in de gamma frequentie band (30–
100 Hz) zijn betrokken in cognitieve functies, en dus een potentiële bron van 
endofenotypes. Voor het onderzoek in deze thesis hebben we locale veld 
potentialen gemeten tijdens door carbachol geïnduceerde gamma oscillaties in 
hippocampale plakjes van verschillende muis inteeltlijnen, met 64-kanaals multi-
electrode arrays. Onze oogmerken waren 1) op een rigoureuze wijze de 
hippocampale activiteit te karakteriseren met kwantitatieve fenotypes, 2) de 
erfelijkheid en genetische correlaties van deze fenotypes te bepalen, 3) genoom 
wijd te zoeken naar genen die deze fenotypes beïnvloeden en 4) naar cognitieve en 
gedragsfenotypes te zoeken waarmee de hippocampale fenotypes correleren. Deze 
stappen werden genomen om te onderzoeken in hoeverre de hippocampale 
fenotypes endofenotypes voor gedrags of cognitieve fenotypes zijn.  
 We hebben de hippocampale activiteit met klassieke (amplitude, 
frequentie, correlatie) en niet klassieke (DFA exponent, oscillatie uitspatting 
levensduur, Langevin parameters, en verschillende parameters om de fase relatie 
tussen en in signalen te beschrijven) methodes gekarakteriseerd. De erfelijkheid 
van deze fenotypes lag tussen de 5 en 20%. We vonden dat sommige fenotypes een 
lage onderlinge genetische correlatie hebben, wat suggereert dat ze beïnvloed 
worden door verschillende genen, en betrokken zijn bij verschillende cognitieve 
fenotypes.  
 Het gebruik van BXD inteeltlijnen en hippocampale gen expressie gaf de 
mogelijkheid om genoom wijd te zoeken naar genen die de hippocampale 
fenotypes beïnvloeden. Dit leidde tot de identificatie van 8 kandidaat genen voor 
de klassieke fenotypes, waaronder het gen Plcb1, waarvan de implicatie in 
hippocampale oscillaties reeds bekend was. We vonden ook twee genen die voor 
calcium kanalen coderen, Cacna1b en Cacna1e, die betrokken zijn bij 
presynaptische transmissie in neuronen, maar waarvan de implicatie in 
hippocampale netwerk activiteit nog niet bekend was.  
 We berekenden genetische correlaties tussen de hippocampale fenotypes en 
een groot aantal gedragsfenotypes. De amplitude van de oscillaties bleek 
gecorreleerd te zijn met verschillende metingen van een muis die een nieuwe 
omgeving exploreert. De kandidaat genen zouden dit gedrag kunnen beïnvloeden 
via de hippocampale activiteit. 
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We concluderen dat in vitro hippocampale oscillaties gebruikt kunnen worden om 
endofenotypes en onderliggende genen te identificeren, die relevant zijn voor 
gedrag en cognitie. 
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