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Het centrale zenuwstelsel wordt in staat geacht zelf lipiden aan te maken, aangezien de 

bloed-hersenbarrière de toestroom van lipiden uit de periferie verhindert. Lipiden zijn 

bouwstenen voor neuronale membranen en spelen een belangrijke rol bij het functioneren 

van de hersenen. De hersenen bevatten een grote verscheidenheid aan cellen, waaronder 

zenuwcellen (neuronen) en gliacellen. Astrocyten, een type gliacel, maken contact met 

neuronale synapsen en dragen actief bij aan het reguleren van neuronale functie door 

factoren uit te scheiden die de werking van de synaps beïnvloeden. De bevinding dat de 

astrocyt een actief element is van de neuronale synaps heeft geleid tot het concept van de 

‘tripartite synaps’: een neuronale pre- en postsynaps omgeven door een astrocyt.

Astrocyten zijn de belangrijkste bron voor de aanmaak en afgifte van lipiden in de hersenen. 

Deze lipiden worden door astrocyten afgegeven aan neuronen, die zelf slechts kleine 

hoeveelheden lipiden kunnen aanmaken, en zij spelen een belangrijke rol bij de vorming 

en functie van neuronale synapsen. Een verstoord lipidenmetabolisme in de hersenen 

gaat dan ook vaak samen met synaptische dysfunctie in verschillende neurologische 

aandoeningen, zoals de ziekte van Niemann-Pick type C, Alzheimer en Huntington. Het 

gegeven dat een lipidenrijk dieet in staat is om synaptische functie te verbeteren in deze 

neurologische aandoeningen, suggereert dat lipiden een belangrijke rol spelen in het 

functioneren van synapsen.

De studies in dit proefschrift dragen bij aan de kennis over de rol van lipiden afkomstig 

van astrocyten en een lipidenrijk dieet in de vorming en functie van synapsen in de 

hippocampus van de hersenen. Om dit te onderzoeken hebben we gebruik gemaakt van 

een muismodel waarin de SCAP-SREBP route, de voornaamste route voor de aanmaak van 

lipiden in astrocyten, geïnactiveerd is in astrocyten.

In hoofdstuk 1 geef ik een overzicht van de literatuur die beschikbaar is over astrocyten en 

lipiden in het centrale zenuwstelsel, dat de basis vormt voor het tot stand komen van dit 

proefschrift. Zo beschrijf ik dat astrocyten, de meest voorkomende cellen in de hersenen, 

een grote verscheidenheid aan functies vervullen, zoals het in stand houden van de 

bloed-hersenbarrière, het geven van voedingsstoffen aan neuronen, ion homeostase en 

de aanmaak van synapsen. Astrocyten spelen een belangrijke rol bij het functioneren van 

deze synapsen door verschillende factoren uit te scheiden, waaronder lipiden. Ondanks dat 

bekend is dat lipiden van groot belang zijn voor de functie van de pre- en postsynaps, weten 

we relatief weinig over de rol van het astrocyt lipidenmetabolisme op het functioneren 

van de synaps. Verschillende studies suggereren dat een verminderde aanmaak van 

astrocyt lipiden ten grondslag ligt aan neurologische aandoeningen waarbij de vorming, 

ontwikkeling en functie van neuronale synapsen is verstoord. In hoofdstuk 1 wordt dan ook 
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tevens uitvoerig ingegaan op studies die het effect van (astrocyt) lipidenmetabolisme op 

synapsvorming en functie beschrijven onder gezonde en zieke condities en het effect van 

een lipidenrijk dieet hierop. 

In hoofdstuk 2 hebben we een nieuwe methode ontwikkeld om belangrijke processen 

tijdens de neuronale ontwikkeling, zoals neuronale overleving, neuriet-uitgroei en 

synaptogenese, op een automatische manier te analyseren in primair gekweekte 

hippocampale neuronen en astrocyten. Confocale microscopie in het Opera High Content 

Screening systeem en data analyse met het Columbus programma werd gebruikt om 

onderscheid te maken tussen synapsen die nog niet volledig zijn ontwikkeld (immature 

synapsen die bestaan uit een enkele pre- of postsynaps) en volwassen synapsen (waarbij 

een pre- en postsynaps contact maken en een functionele synaps vormen). Vervolgens 

beschrijf ik hoe Fortasyn Connect (FC), een specifieke nutriëntencombinatie met 

fosfolipiden precursors en cofactoren die geheugenproblemen in Alzheimer patiënten 

verbetert, neuronale overleving en synaptogenese in vitro beïnvloedt. Verschillende 

concentraties FC zijn toegevoegd aan primaire hippocampale neuronen en astrocyten vlak 

voordat synapsen gevormd worden. In dit celkweeksysteem verhoogt FC de overleving 

van neuronen en de ontwikkeling van postsynapsen. Deze bevindingen kunnen bijdragen 

aan de interpretatie van interventiestrategieën met FC bij neurologische aandoeningen die 

worden gekenmerkt door het verlies van neuronen en het verminderd functioneren van 

neuronale synapsen.

In hoofdstuk 3 onderzochten we het effect van het astrocyt lipidenmetabolisme op de 

vorming en functie van hippocampale neuronen in vivo. We laten zien dat astrocyten beter 

in staat zijn om lipiden aan te maken dan neuronen. Het inactiveren van de SCAP-SREBP 

route in astrocyten tijdens de embryonale ontwikkeling, zoals gedaan in het GFAP-SCAP 

muismodel, leidde tot verminderde aanmaak en secretie van cholesterol en fosfolipiden, 

twee lipiden die van belang zijn voor de lipiden overdracht van astrocyten naar neuronen. 

Ook vonden we dat een verminderde astrocyt lipidensynthese zorgt voor een verslechterde 

synaps ontwikkeling en een verminderde hoeveelheid neurotransmitterblaasjes in de 

presynaps, zowel de totale hoeveelheid blaasjes als de blaasjes die klaar liggen om 

afgegeven te worden was verminderd. Deze veranderingen gingen gepaard met een 

verminderde presynaptische functie en lange termijn synaptische plasticiteit, mogelijk 

doordat er minder neurotransmitter werd afgegeven door de presynaps. Deze bevindingen 

laten zien dat astrocyt lipidenmetabolisme essentieel is voor de ontwikkeling en functie van 

hippocampale synapsen in vivo.

Hoofdstuk 4 gaat dieper in op het mechanisme hoe astrocyt lipiden in staat zijn de vorming 
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en functie van synapsen te reguleren. Met behulp van verschillende –omics technieken, 

zoals lipidomics en proteomics, laten we zien dat de lipidensamenstelling van de synaps 

is veranderd en tevens een vermindering laten zien van eiwitten die betrokken zijn bij de 

cyclus die synaptische blaasjes ondergaan. Vervolgens dienden we een experimenteel dieet 

toe aan GFAP-SCAP muizen, dat rijk is aan cholesterol en nutriënten die nodig zijn voor de 

aanmaak van fosfolipiden (FC). Deze dieetinterventie leidde tot integratie van dieetlipiden 

in synaptische membranen en het herstelde de verminderde aanwezigheid van eiwitten 

die betrokken zijn bij de cyclus die synaptische blaasjes ondergaan. Deze veranderingen 

gingen samen met een volledig herstel van de hoeveelheid synaptische blaasjes die klaar 

liggen om afgegeven te worden alsmede een herstel van de lange termijn synaptische 

plasticiteit. Deze resultaten suggereren dat astrocyt lipidenmetabolisme van groot belang 

is voor de cyclus die synaptische blaasjes ondergaan en laten zien dat presynaptische 

defecten, die veroorzaakt worden door een verminderde aanmaak van astrocyt lipiden, 

hersteld kunnen worden door interventie met een specifiek lipidenrijk dieet.

In hoofdstuk 5 hebben we een muismodel, het Glast-CreERT2-SCAP model, gegenereerd 

en geanalyseerd om het effect van astrocyt lipidenmetabolisme op myelinisatie en 

synaps-ultrastructuur tijdens verschillende momenten van de postnatale ontwikkeling te 

onderzoeken. In dit muismodel leiden tamoxifen-injecties tot inactivatie van SCAP-SREBP-

gemedieerde aanmaak van lipiden in cellen met de astrocyt-specifieke Glast+ promotor. 

Verrassend genoeg blijkt dat niet alleen te leiden tot recombinatie in Glast+ cellen in 

het centrale zenuwstelsel, maar ook in cellen in enkele perifere organen van volwassen 

muizen wanneer tamoxifen wordt geïnjecteerd tijdens de vroege postnatale ontwikkeling. 

Wanneer recombinatie wordt geïnduceerd in muizen op het punt in de ontwikkeling na 

de piek van synaptogenese en tijdens de piek waarop myelinisatie plaatsvindt, resulteert 

dit wel in specifieke recombinatie in astrocyten. Het op deze manier inactiveren van de 

astrocyt SCAP-SREBP route verminderde de aanmaak van lipiden specifiek in astrocyten. 

Immunohistochemische en elektronenmicroscopie analyses tonen aan dat dit leidt tot 

verminderde aanmaak van myeline en veranderingen in de ultrastructuur van hippocampale 

synapsen. Deze bevindingen suggereren dat het Glast-CreERT2-SCAP muismodel een 

goed model is om de rol van het astrocyt lipidenmetabolisme te onderzoeken tijdens 

verschillende momenten in de postnatale ontwikkeling.  

In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de rol van het astrocyt lipidenmetabolisme 

op neuronale synapsen wanneer de astrocyte SCAP-SREBP route wordt geïnactiveerd 

tijdens embryonale en postnatale ontwikkeling. Veel van de synaptische afwijkingen die 

gevonden worden in ons GFAP-SCAP muismodel zijn mogelijk relevant voor neurologische 

aandoeningen waarbij lipidenmetabolisme in de hersenen is aangedaan. Ik laat zien dat 
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een aantal van onze bevindingen te vergelijken zijn met neurologische kenmerken van 

de ziekte van Niemann-Pick type C en de ziekte van Huntington, Alzheimer en Parkinson. 

Ook ga ik dieper in op de verschillende effecten als gevolg van lipideninterventie onder 

gezonde omstandigheden en wanneer het (astrocyt) lipidenmetabolisme is aangedaan. 

Het hier gebruikte specifieke lipidenrijk dieet wordt vergeleken met andere in de 

literatuur beschreven diëten en een eerder gebruikt hoog-vet dieet. Ik beschrijf dat de 

lipidensamenstelling van diëten mogelijk gebruikt kan worden om verschillende processen 

in de hersenen te beïnvloeden, zoals de vorming van myeline en synaps functie. Tenslotte 

geef ik suggesties voor toekomstig onderzoek.


