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Samenvatting Samenvatting 

Nederlandsee samenvatting 
Waaromm zien wij bij een ondergaande zon een witte deur in het oranje schijnsel toch als 
wit?? Omdat er een soort witbalans, een mechanisme van kleurconstantie, in onze ogen 
zitt die ervoor zorgt dat we in staat zijn om kleuren te interpreteren, onafhankelijk van de 
omgevingsverlichting.. Dit mechanisme berust op een onderlinge communicatie tussen de 
eerstee twee cellagen van het netvlies, de fotoreceptoren en de horizontaal cellen en is het 
onderwerpp van dit proefschrift. 

Overr het algemeen wordt aangenomen dat cellen op twee manieren met elkaar 
kunnenn communiceren, via chemische of via elektrische synapsen. Bij de chemische 
communicatiee tussen twee cellen wordt een elektrisch signaal, i.e. een potentiaal ver-
schill  over de membraan in de ene cel, omgezet in de afgifte van een chemische stof, 
dee neurotransmitter. Deze omzetting van een elektrisch naar een chemisch signaal wordt 
gereguleerdd door calcium, wiens concentratie in de cel afhankelijk is van het potentiaal 
verschill  over de membraan. De afgegeven neurotransmitter diffundeert vervolgens naar 
dee andere cel, en bindt daar aan gespecialiseerde receptoren. Binding leidt tot het openen 
vann kanalen waardoor er ionen de cel in stromen. Dit leidt tot een potentiaal verandering 
vann deze cel. 

Bijj  elektrische communicatie tussen neuronen is daarin tegen geen neurotrans-
mitterr betrokken. In plaats daarvan is er een fysiek contact tussen cellen, de zogenaamde 
gap-junctions.. Het tot stand komen van deze verbinding vereist de aanmaak van bepaalde 
kanalen,, connexines. Als connexines van verschillende cellen in contact met elkaar 
komen,, ontstaat er een direct, elektrische verbinding. 

Ondankss de suggesties in de literatuur dat horizontale cellen met fotoreceptoren 
communicerenn via de neurotransmitter GABA, bleek uit directe metingen gedaan in ons 
labb dat dit niet het geval was. Dit tezamen met het ontbreken van de directe elektrische 
verbindingenn tussen de horizontaal cellen en de fotoreceptoren, suggereerde dat er iets 
speciaalss aan de hand was. 

Evidentiee voor een speciale vorm van communicatie werd geleverd door de aan-
wezigheidd van halve gap-junctions in de horizontaal cellen, gelokaliseerd tegenover de 
calciumm kanalen van de fotoreceptor. Stroom die door deze kanalen in de horizontaal 
cellenn loopt veranderd, heel lokaal de potentiaal van de buitenkant van de fotoreceptor. 
Hierdoorr gaat calcium de fotoreceptor in en vindt er afgifte van neurotransmitter plaats. 
Dee rol van halve gap-junctions en het moduleren van de potentiaal buiten de cel, in plaats 
vann de gebruikelijke verandering van de potentiaal binnen in de cel onderscheiden de 
communicatiee tussen horizontaal cellen en fotoreceptoren van de twee algemeen geac-
cepteerdee manieren van cel-cel communicatie. 

Inn hoofdstuk 2 geef ik evidentie voor de betrokkenheid van halve gap-junctions 
inn het terugkoppelsignaal van horizontaal cellen naar fotoreceptoren. Carbenoxolone, 
eenn blokker van gap-junctions, blokkeert alle fenomenen die door het terugkoppelsig-
naall  van horizontaal cellen naar kegeltjes worden geïnitieerd. Theoretisch zouden de 
halvee gap-junctions op vele manieren betrokken kunnen zijn in de communicatie tussen 
horizontaall  cellen en fotoreceptoren. Een aanwijzing dat inderdaad de stroom door deze 
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kanalenn ervoor zorgt dat de neurotransmitter afgifte van de fotoreceptoren verandert, 
wordtt geleverd door te laten zien dat andere kanalen die ook dicht bij de calcium kanalen 
vann de fotoreceptoren zitten, ook de neurotransmitter afgifte kunnen moduleren. 

Ondankss de eerder gemaakte conclusies dat cobalt de communicatie tussen 
horizontaall  cellen en fotoreceptoren blokkeert door zijn antagonistische werking op de 
GABAA receptoren, laat ik in hoofdstuk 3 zien dat, in de goudvis, cobalt ook als antago-
nistt van de halve gap-junctions werkt. Het blokkeren van de GABA receptoren van de 
fotoreceptorenn had niet tot effect dat de communicatie tussen horizontaal cellen en fotore-
ceptorenn geblokkeerd werd. De resultaten in dit hoofdstuk laten direct zien dat terugkop-
pelingg via de halve gap-junctions gaat en dat GABA geen fundamentele rol speelt in deze 
communicatie. . 

Nuu resteerde de vraag welke rol het aanwezige GABAerge systeem in deze 
synapss dan wel vervult. Hoofdstuk 4 behandelt die vraag en laat zien dat GABA de ster-
ktee van de communicatie tussen horizontaal cellen en fotoreceptoren reguleert. De wijze 
waaropp dit gebeurd is uniek. De stroom die door de GABA gemedieerde kanalen van 
dee fotoreceptoren loopt, levert een deel van de stroom die door de halve gap-junction 
kanalenn van de horizontaal cellen loopt. Dit leidt tot een reductie van de stroom die 
verantwoordelijkk is voor de verandering in de neurotransmitter afgifte van de fotorecep-
toren.. Metingen aan de snelheid van dit proces laten zien dat verandering in GABA con-
centratiee in de buitenste retina langzaam gebeurt. Het feit dat de GABAtransporters op de 
horizontalee cellen op enige afstand van de GABA receptoren van de fotoreceptor geloka-
liseerdd zijn, is hier consistent mee. Transporters roteren 9-13 keer per seconde en trans-
porterenn per cyclus 1 molecuul GABA over de membraan. Het is niet moeilijk om in te 
zienn dat, indien het extracellulaire volume groot is, de extracellulaire GABA concentratie 
maarr heel langzaam zal veranderen. 

Naastt het bestuderen van deze GABAerge modulatie van de sterkte van de com-
municatiee tussen horizontaal cellen en fotoreceptoren, hebben we, in hoofdstuk 5, naar 
eenn snellere modulatie gekeken. Licht stimulatie leidt tot het hyperpolariseren van foto-
receptorenn doordat het activeren van het in de fotoreceptoren aanwezige pigment, via 
secondd messengers leidt tot het dichtgaan van kation kanalen. Terwijl het licht nog aan-
wezigg is zorgt een terugkoppelsysteem in de fotoreceptoren zelf ervoor dat een gedeelte 
vann deze kanalen weer open gaat. Dit heeft een depolarizatie van een paar mV tot gevolg. 
Dezee geringe polarizatie blijkt drastische gevolgen te hebben voor het effect dat negatieve 
terugkoppelingg van horizontaal cellen naar fotoreceptoren heeft op de lichtresponsen van 
dee neuronen van het buitenste deel van de retina. Doordat negatieve terugkoppeling de 
activatiee functie van de calcium stroom verschuift en het feit dat de calcium stroom sterk 
niett lineair is, leidt een depolarizatie van een paar mV, tot het 3 keer effectiever worden 
vann feedback. 

Inn hoofdstuk 6 worden de resultaten van de vorige hoofdstukken, die geleid 
hebbenn tot het ophelderen van het mechanisme van kleurconstantie, nogmaals kritisch 
onderr de loep genomen, en vergeleken met de resultaten van andere onderzoekers. Ook 
wordtt hier ingegaan op de aanwijzingen die er zijn dat deze speciale manier van com-
municatiee wellicht op andere plaatsen in de hersenen ook aanwezig zou kunnen zijn. 
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