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Samenvatting

De ontwikkeling van in vitro modellen van gepatroneerde neurale netwerken 
heeft over de afgelopen tien jaren veel belangstelling in neurowetenschappelijke 
onderzoeksgemeenschap verworven. Twee actieve onderzoeksgebieden waren de 
controle over topologische kenmerken eigenschappen van neurale netwerken door 
scheiding van de cellen op vlakke microelectrode arrays (MEAs) en het bepalen van 
de dynamica van de netwerkconnectiviteit. Om de interactie tussen neuronale sub-
populaties te begrijpen is het noodzakelijk een omgeving te ontwikkelen die cellen 
afkomstig uit verschillende hersengebieden gescheiden kan ondersteunen maar die 
tegelijkertijd toegang geeft tot hun electrofysiologische interactie. Aangezien cellen 
uit verschillende hersengebieden elk hun eigen natuurlijke toestand kennen en ook 
een kwantitatief  verschillende respons vertonen op prikkels uit de omgeving, is 
een mogelijke benadering het co-kweken van cellen uit typen weefsel die uit een 
dominant celtype bestaan .

Het werk dat in dit proefschift gepresenteerd wordt beschrijft het co-kweken van fysiek 
gescheiden doch functioneel verbonden sub-populaties van verschillende celtypes. 
De specifieke doelen van dit promotieonderzoek zijn het ontwerp, het vervaardigen 
en de validatie van een met een MEA substraat geïntegreerde microfluidische device 
die neuronale sub-populaties bevat, alsook het aantonen van de mogelijkheid om een 
individueel gebied uit het co-kweek systeem selectief  te manipuleren door middel 
van neuro-actieve chemicaliën. Het belangrijkste voordeel van het co-kweken van 
gedissociëerde cellen in een microfluidische device ligt in deze mogelijkheid om een 
individuele kamer van de co-kweek farmacologisch selectief  te manipuleren.

In dit proefschift wordt een twee-kamer systeem beschreven voor de kweek van twee 
verschillende celtypes die door middel van microkanalen met elkaar zijn verbonden. 
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Addendum

We hebben gedissociëerde corticale en thalamische cellen gekozen als modelsysteem 
vanwege het feit dat deze celtypes rythmische neuronale netwerkoscillaties genereren 
als ze interageren. Betere inzichten in de interactie tussen thalamus en cortex 
zullen volgen uit het begrip van de signaalpropagatie tussen co-kweken en uit het 
vastleggen van hoe de connectiviteit tussen de celtypes van elk celtype afhangt door 
elke individuele sub-populatie selectief  te manipuleren.

Voor de demonstratie van connectiviteit in co-kweken van corticale en thalamische 
cellen in twee-kamer devices, begint het proefschrift met het ontwerp en de 
ontwikkeling van een met een MEA substraat geïntegreerde microfluidische device 
(Hoofdstuk 2). De noodzakelijke stappen voor de fabricage van een twee-kamer 
PDMS device worden gepresenteerd samen met de protocollen om cellen in devices 
met gesloten compartimenten langdurig in leven te houden en met een meetopstelling 
voor  electrofysiologische opnames van netwerk activiteit gedurende 21 dagen in 
vitro (DIV). Hoofdstukken 2 en 3 tonen electrofysiologische metingen van spontane 
netwerk activiteit alsook de biologische oorsprong van de spontane activiteit en de 
fysieke scheiding tussen compartimenten. Het doorgroeien van neurieten naar het 
aangrenzende compartiment werd vastgesteld middels transfectie experimenten 
en immunofluorescent staining. De functionele connectiviteit tussen cellen in de 
kamers en de twee-richting signaal propagatie tussen kamers worden bevestigd door 
gebruik van cross-correlatie technieken en maten voor functionele connectiviteit, 
respectievelijk.

Hoofdstukken 4 en 5 behandelen co-kweken van gedissociëerde corticale en 
thalamische cellen in twee-kamer devices. Voorlopige analyse van de spontane 
activiteit uit de co-kweek vertoont duidelijk andere vuurpatronen dan in co-kweken 
van gelijke celtypes (hoofdstuk 4).  De propagatie van electrische activiteit tussen 
de corticale en thalamische gebieden en hun inter-dependency met connectiviteit 
zijn door middel van cross-correlatie analyse geverifiëerd (hoofstuk 5). Op basis 
van de initiatietijd van netwerk bursts, stellen we dat burst events in het corticale 
gebied ontstaan en het burst gedrag aansturen in het gehele cortico-thalamische 
netwerk . Zwakke thalamische verbindingen spelen daarentegen een hoofdrol in 
het onderhouden van langere burst events in het corticaal gebied. Tenslotte is een 
simulatiemodel van twee grote neuronale populaties ontwikkeld dat de corticale en 
thalamische dynamica nabootst op basis van Izhikevich’ vergelijkingen. Dat model is 
vervolgens gebruikt om de in dit hoofstuk gepresenteerde experimentele dynamica 
en functionele connectiviteit te verifiëren.

De resultaten in hoofdstuk 6 tonen de selectieve fluidische manipulatie van 
gedissociëerde cortico-thalamische co-kweken in twee-kamer devices aan. antagonisten 
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Samenvatting

van Synaptische receptoren werden gebruikt om de netwerk-brede burstpropagatie in 
de co-kweek systemen selectief  te controleren. Experimentele resultaten komen goed 
overeen met onze eerdere bevindingen, gebaseerd op netwerk burst initiatie analyse: 
we hebben aangetoond dat in cortico-thalamische gedissociëerde co-kweken, burst 
events ontstaan in het corticaal gebied en propageren naar het thalamisch gebied. We 
tonen ook de mogelijkheid aan om burst events in het thalamisch gebied te controleren 
door de synaptische receptoren in het corticaal gebied te blokkeren. De experimentele 
resultaten uit ons onderzoek bevestigen daarmee dat aanhoudende netwerk burst 
events in het corticaal gebied ontstaan om pas daarna naar het thalamisch gebied 
te trekken. Dit zou verdere inzichten kunnen verschaffen in de ontwikkeling van 
thalamocorticale netwerkactiviteit in vivo en in de relatie tussen cortex en thalamus. 
Op basis van de in dit proefschrift gepresenteerde resultaten concluderen we dat 
twee-kamer devices een waardevol platform bieden om vraagstukken te benaderen 
die systematisch gerelateerd zijn aan de studie van neuronale sub-populaties. Deze 
technologie kan in de nabije toekomst verder ontwikkeld worden naar multi-kamer 
systemen om cellen uit verschillende hersengebieden te kweken die betrokken zijn bij 
specifieke neurologische communicatie pathways.

    

 




