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Samenvatting g 
Hett netvlies is een belangrijk deel van het visuele systeem, waarin de eerste visuele 
informatiebewerkingg plaats vindt. Inmiddels is al veel bekend over de anatomie van het netvlies, 
maarr de functionele eigenschappen van de verschillende neuronen zijn minder bekend. Daarnaast 
bestaatt er ook nog onduidelijkheid over de manier waarop signaalbewerking in het netvlies plaats 
vindt.. In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een elektrofysiologisch onderzoek 
naarr de eigenschappen van de synaptische interacties tussen de cellen in het buitenste deel van 
hett goudvissen netvlies. Hierbij is vooral gelet op de spectrale en dynamische eigenschappen van 
dee signaaloverdracht over de eerste synaps. 

Hoofdstukk 1 geeft een beknopte beschrijving van de structuur en de functie van het 
buitenstee deel van het goudvissen netvlies. In grote lijnen bezit het netvlies een relatief 
eenvoudigg structuur, maar wanneer je de functie onderzoekt valt op dat het netvlies een complex 
netwerkk is, dat in staat is om een groot bereik van lichtintensiteiten, contrasten en golflengtes te 
detecteren.. Door intensieve samenwerking van de in het netvlies aanwezige neuronen wordt de 
informatiee gecomprimeerd en dit signaal wordt via zenuwvezels naar de visuele centra gestuurd 
waarr het verder wordt bewerkt. 

Hett netvlies heeft een duidelijk gelaagde structuur. Van buiten naar binnen vinden we 
eerstt de fotoreceptoren (staafjes en kegeltjes), die de invoer van het visuele systeem vormen. Het 
netvliess bezit één type staafje, dat zeer gevoelig is voor licht van 537 nm en wordt voornamelijk 
inn het donker gebruikt. Omdat het netvlies maar één type staafje bezit, zijn in het donker geen 
kleurenn waarneembaar. De kegeltjes zijn minder gevoelig voor licht en worden alleen in het licht 
gebruikt.. De goudvis heeft vier verschillende typen kegeltjes, die het meest gevoelig zijn voor 
respectievelijkk ultra-violet (360 nm), blauw (460 nm), groen (540 nm) en rood (620 nm) licht. 
Doorr de wisselwerking tussen de verschillende typen kegeltjes is het mogelijk om kleuren waar 
tee nemen. 

Verderr naar binnen zien we vier verschillende soorten horizontale cellen. Deze cellen 
ontlenenn hun naam aan het feit dat ze horizontaal in het netvlies liggen. Ze zijn langgerekt en 
ontvangenn signalen van staafjes of kegeltjes. Omdat horizontale cellen informatie ontvangen van 
meerderee fotoreceptoren hebben ze een groter receptief veld (blikveld) dan de fotoreceptoren. 
Eénn type wordt uitsluitend door de staafjes gestuurd. Deze horizontale cel reageert door te 
hyperpolariserenn bij stimulatie met zichtbaar licht. Daarnaast zijn er drie typen kegel gestuurde 
horizontalee cellen. Het eerste type, de mono-fasische horizontale cel, reageert ook altijd door te 
hyperpolariserenn bij stimulatie met zichtbaar licht. De andere twee typen reageren verschillend 
voorr blauw, groen en rood licht. De bi-fasische horizontale cel reageert hyperpolariserend op 
blauww licht en depolariserend op rood licht. De tri-fasische horizontale cel reageert 
hyperpolariserendd op blauw licht, depolariserend op groen licht en hyperpol ariserend op rood 
licht.. Deze codering van de horizontale cellen ontstaat door de wisselwerking van de signaal 
overdrachtt van fotoreceptoren naar horizontale cellen en vice versa. Omdat de diverse signalen 
niett in alle typen horizontale cellen even sterk zijn, ontstaan er verschillen in de spectrale 
coderingg van de horizontale cel typen. 

Dee laatste groep cellen in de buitenste laag van het netvlies zijn de bipolaire cellen. Ze 
vormenn de verbinding tussen de buitenste en de binnenste laag van het netvlies. Er bestaan heel 
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veell  verschillende typen bipolaire cellen. Ze hebben allemaal een receptief veld met een 
centrum/omgevingg organisatie. Dit betekent dat ze op een lichtstimulus in het midden anders 
reagerenn dan op een lichtstimulus in de omgeving. 

Inn de binnenste laag van het netvlies vinden we de amacrine cellen en de ganglion cellen. 
Err zijn heel veel verschillende amacrine cellen, waarvan de rol nog niet bekend is. Wel weten we 
datt een aantal een rol spelen bij de licht-donker adaptatie. De ganglion cellen ontvangen de 
informatiee van de bipolaire cellen en vormen met hun uitlopers de oogzenuw. 

Hoofdstukk 2 beschrijft het proces waarmee omgeving-geïnduceerde licht responsen in 
kegeltjess kunnen worden gegenereerd. Grote uitgebreide lichtstimuli in de omgeving van een 
kegeltjee veroorzaken een hyperpolarisatie van de horizontale cellen die op hun beurt een 
terugkoppell  signaal naar de kegeltjes zenden. Dit terugkoppel signaal verschuift de activatie 
functiee van de calcium kanalen in de kegeltjes, waardoor meestal de calcium stroom toeneemt en 
dee kegeltjes meer van hun neurotransmitter glutamaat afgeven. Afhankelijk van de chloride 
omkeerr potentiaal veroorzaakt dit terugkoppel signaal een depolarisatie of een hyperpolarisatie 
vann het kegeltje. De omgeving-geïnduceerde licht responsen in de kegeltjes zijn depolariserend 
alss de chloride omkeer potentiaal positiever is dan de rustmembraan potentiaal en ze zijn 
hyperpolariserendd als de chloride omkeer potentiaal negatiever is dan de rustmembraan 
potentiaall  van het kegeltje. De omgeving-geïnduceerde responsen kunnen geblokkeerd worden 
mett een calcium afhankelijke chloride kanaal blokker niflumic acid, zonder dat in andere cellen 
dee omgeving-geïnduceerde responsen worden beïnvloed. Om te bepalen of deze omgeving-
geïnduceerdee licht responsen onder natuurlijke omstandigheden optreden, is de fysiologische 
chloridee omkeer potentiaal van kegeltjes bepaald. Deze bleek iets negatiever dan de kegel rust 
membraanpotentiaall  te zijn, wat betekent dat onder natuurlijke omstandigheden nagenoeg geen 
omgeving-geïnduceerdee licht responsen in kegeltjes zullen worden gevonden. Sterker nog, het 
depolariserendee effect van het door omgevingsstimuli opgewekte terugkoppel signaal wordt 
verminderdd door de calcium afhankelijke chloride stroom, die de kegeltjes naar hun chloride 
omkeerpotentiaall  wil polariseren. Hierdoor veroorzaakt het terugkoppelsignaal een toename van 
dee glutamaat afgifte zonder dat het kegeltje depolariseert. 

Dee signaaltransductie over de eerste synaps van het visuele systeem is niet lineair, omdat 
dee belangrijkste determinant voor de neurotransmitter afgifte, de calcium stroom, niet lineair is. 
Tochh is de signaal overdracht in het gehele visuele systeem relatief lineair. Om dit te kunnen 
begrijpen,, werd in hoofdstuk 3 de signaaloverdracht over de eerste synaps, die van de kegeltjes 
naarr horizontale cellen en vice versa, met en zonder terugkoppel signaal bestudeerd. Hierbij 
bleekk dat voor lichtstimuli zonder terugkoppel signaal de signaaloverdracht van kegeltjes naar 
post-synaptischee cellen sterk niet lineair is, terwijl voor lichtstimuli met terugkoppel signaal de 
signaaloverdrachtt meer lineair is. Het terugkoppel signaal lineariseert dus de signaaloverdracht 
vann kegeltjes naar horizontale cellen. Daarnaast bleek dat het terugkoppel signaal lineair 
gerelateerdd is aan de polarisatie van de horizontale cellen. Dit zou kunnen impliceren dat de 
horizontalee cellen elektrisch terugkoppelen naar de kegeltjes. 

Inn hoofdstuk 4 worden de dynamische eigenschappen van het kegel/horizontale cel 
netwerkk beschreven. Zoals eerder gezegd, geven de kegeltjes hun signalen door aan de bipolaire-
enn horizontale cellen, via een snelle directe synaptische verbinding. De horizontale cellen 
genererenn een wat trager terugkoppel signaal in kegeltjes met een tijdconstante van ongeveer 80 
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ms.. Toch kunnen in postsynaptische neuronen, de bipolaire- en horizontale cellen, responsen 
voortgebrachtt door terugkoppeling worden gemeten met tijdconstanten variërend van 36 tot 116 
ms.. Deze grote variaties in response dynamica kunnen niet door weglengte verschillen worden 
veroorzaakt,, omdat ze via hetzelfde pad worden gegenereerd. De reden voor deze verschillen 
moett gezocht worden in de niet lineariteit van de calcium stroom in kegeltjes. In een 
gedepolariseerdd kegeltje heeft de terugkoppel signaal gegenereerde respons een tijdconstante 
gelijkk aan de directe kegel lichtrespons, terwijl in een gehyperpolariseerd kegeltje de terugkoppel 
signaall  gegenereerde respons aanzienlijk trager is. Daarnaast is gebleken dat er geen 
tijdd vertraging in het terugkoppel pad aanwezig is. De eerder beschreven schijnbare vertraging 
vann het terugkoppel signaal is een gevolg van de interactie tussen de directe lichtrespons en het 
terugkoppell  signaal. Dit illustreert dat, in niet lineaire systemen, responsen voortgebracht via 
langeree netwerkverbindingen even snel of zelfs sneller kunnen zijn dan responsen gegenereerd 
viaa korte netwerkverbindingen. 

Inn de inleiding van dit proefschrift is beschreven dat de lichtgevoelige fotoreceptoren de 
invoerr van het visuele systeem vormen. Het is daarom belangrijk om te weten wat de spectrale 
eigenschappenn van deze fotoreceptoren zijn. Daarom zijn in hoofdstuk 5 de fysiologische 
spectralee eigenschappen van de kegeltjes en het terugkoppel signaal in de goudvis beschreven. 
Hett is bekend dat goudvissen één type staafje hebben met een maximale gevoeligheid bij 537 
nm.. Daarnaast bezitten ze vier typen kegeltjes met een maximale gevoeligheid bij 620, 540, 460 
enn 360 nm. In de bestudering van de spectrale eigenschappen van de goudviskegeltjes werd het 
ultra-violett gevoelige kegeltje niet gevonden. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door dat bij 
volwassenn goudvissen het ultra-violet kegeltype verdwenen is. Dit verlies van UV gevoeligheid 
iss bij diverse soorten vissen reeds beschreven. 

Dee spectrale gevoeligheid van de bestudeerde kegeltjes is in het lang golvige gebied van 
hett spectrum nagenoeg identiek aan de fotopigment absorptie spectra gemeten door Harosi 
(1976),, maar verschilt duidelijk in het kort golvige gebied. De spectrale gevoeligheid van het 
terugkoppell  signaal is in alle drie de kegeltypen spectraal breder dan die van de kegeltjes en heeft 
altijdd hetzelfde teken. Dit impliceert dat de horizontale cellen terugkoppelen naar alle kegeltypen 
enn dat alle horizontale cellen invoer ontvangen van diverse kegelsystemen. Daarnaast wordt 
gedemonstreerdd dat een dergelijk horizontale cel systeem de synaptische gevoeligheid van de 
kegeltjess aanpast aan de spectrale eigenschappen van de omgevingsverlichting. Samenvattend 
kann geconcludeerd worden dat het kegel horizontale cel systeem ervoor zorgt dat kleuren van 
objectenn uit de omgeving kleurvast waargenomen worden. 

Inn hoofdstuk 6 worden de resultaten van de vorige hoofdstukken samengevat en in 
verbandd gebracht met het werk van andere onderzoekers. Hierbij wordt vooral ingegaan op de 
eigenschappenn van de signaal overdracht over de eerste synaps van het visuele systeem. 
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