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Tijdens de ontwikkeling van het brein zijn er een groot aantal signalen betrokken bij 

de maturatie van neuronen en de formatie van neuronale connecties. De 

neurotransmitter serotonine is een van de signalen die een belangrijke rol speelt bij 

deze ontwikkelingsprocessen. Serotonine of 5-HT, wordt gesynthetiseerd in de 

raphe kernen gelokaliseerd in de hersenstam en vanuit daar geprojecteerd naar 

verschillende delen van het brein. Op dit moment zijn er 15 verschillende typen 

serotonine receptoren beschreven, waarvan de 5-HT3 receptor de enige ligand 

gekoppelde receptor is.  

 Met name gedurende de vroege ontwikkeling is het serotonerge systeem 

gevoelig voor de invloed van verscheidene externe factoren waaronder negatieve 

levenservaringen en blootstelling aan bepaalde middelen. Wanneer deze factoren 

leiden tot verstoringen in serotonerge signalering kunnen er permanente 

structurele veranderingen in verschillende hersengebieden ontstaan. Bovendien 

kunnen er gedragsveranderingen optreden. Bij een aantal neuropsychiatrische 

aandoeningen zijn zowel veranderingen in serotonerge signalering gedurende de 

ontwikkeling van het brein als ook structurele veranderingen in onder andere de 

cortex gevonden. Tot dusver is echter nog grotendeels onbekend hoe verstoringen 

in serotonerge signalering leiden tot structurele veranderingen in het brein en hoe 

deze structurele veranderingen leiden tot neuropsychiatrische aandoeningen. 

 De cortex is een hersengebied betrokken bij verschillende cognitieve functies 

en bij het verwerken van sensorische en motorische input. De cortex bestaat uit 6 

lagen en bevat zowel pyramidaal neuronen als ook interneuronen die op een 

complexe wijze met elkaar verbonden zijn. Al vroeg tijdens de embryonale 

ontwikkeling wordt de cortex gevormd. Een type cellen genaamd de Cajal-Retzius 

cellen, gelokaliseerd in de bovenste laag van de cortex, speelt daarbij een 

belangrijke rol door het eiwit reelin uit te scheiden. Dit eiwit zorgt er vervolgens 

voor dat de zojuist ontstane corticale neuronen, die vanuit hun geboorteplaats 

richting de bovenste laag van de cortex migreren, gestopt worden in de juiste laag 

van de cortex om vervolgens daar verder te ontwikkelen. 

 Rond de geboorte arriveren de eerste serotonerge afferenten in de cortex. In 

een recente studie heeft men aangetoond dat serotonine vanaf de geboorte de 

Cajal-Retzius cellen aanstuurt door de serotonine 5-HT3 receptor te activeren en 

dat reelin vanaf dat moment de maturatie en organisatie van de pyramidaal 

neuronen in de cortex reguleert. Tot nu toe is echter nog onbekend hoe externe 

factoren invloed hebben op deze ontwikkelingsprocessen in de cortex en wat de 

gevolgen zijn.  
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In dit proefschrift heb ik geprobeerd deze vraag te beantwoorden door de effecten 

van veranderingen in serotonerge signalering op de cortex gedurende de 

ontwikkeling van het brein te bestuderen. Ik heb mij daarbij specifiek gericht op de 

rol van de serotonine 5-HT3 receptor gedurende de ontwikkeling van de cortex. 

 In de eerste twee hoofdstukken heb ik mij gericht op de vraag: Hoe beïnvloeden 

externe factoren de ontwikkeling van de cortex? In hoofdstuk 2 hebben wij met 

behulp van het “maternal care” model ons gericht op de invloed van maternale zorg 

gedurende de eerste postnatale week op de ontwikkeling van de cortex. In deze 

studie vonden wij levenslange verschillen in de ontwikkeling van de dendrieten en 

spines van laag 2/3 pyramidaal neuronen in de cortex tussen pups die veel of 

weinig zorg van de moeder hadden ontvangen. Door in een elektrofysiologisch 

experiment de input van deze laag 2/3 pyramidaal neuronen te meten, toonden wij 

aan dat de bovengenoemde morfologische veranderingen gepaard gingen met 

functionele veranderingen. Het feit dat ook de reelin niveaus in de cortex waren 

veranderd in pups die veel of weinig zorg van de moeder gedurende de eerste 

postnatale week hadden ontvangen, suggereert dat de moeder de ontwikkeling 

van de cortex van de pups beïnvloedt en dat reelin daarbij een belangrijke rol 

speelt.  

 In hoofdstuk 3 hebben wij de effecten van een toename in serotonine niveaus 

op de ontwikkeling van de cortex ten gevolge van prenatale blootstelling aan 

fluoxetine bestudeerd. Fluoxetine, beter bekend als Prozac, is een veelgebruikt 

antidepressivum behorend tot de klasse van de selectieve serotonine heropname 

remmers (SSRI’s). Door op de serotonine transporter te binden, zorgen SSRI’s 

voor een verhoging van de serotonine niveaus. In zwangere vrouwen passeert 

fluoxetine de placenta en komt het in het bloed van het ongeboren kind terecht. Als 

gevolg daarvan nemen ook in het ongeboren kind de serotonine niveaus toe. 

Eerdere studies in muizen hebben aangetoond dat zowel prenatale als postnatale 

blootstelling aan fluoxetine leidt tot verstoord angstgedrag later in het leven. In 

deze studie vonden we dat veranderingen in serotonine niveaus gedurende de 

ontwikkeling van het brein de ontwikkeling van de cortex levenslang beïnvloedde 

door te laten zien dat prenatale fluoxetine blootstelling resulteerde in een afname 

van de complexiteit van de dendrieten van laag 2/3 pyramidaal neuronen. 

Bovendien toonden we aan dat de veranderingen in de complexiteit van de 

dendrieten en in het angstgedrag afwezig waren in de 5-HT3A receptor knockout 

muis. 
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Daarnaast lieten wij zien dat in organotypische hersenplakken van muizen die 

prenataal blootgesteld waren aan fluoxetine, de afname in de complexiteit van de 

dendrieten kon worden teruggedraaid door deze plakken te behandelen met een 5-

HT3 receptor antagonist. Uit deze studie kan worden geconcludeerd dat de 5-HT3 

receptor een kritieke rol speelt bij het moduleren van de effecten van 

veranderingen in serotonine niveaus op de ontwikkeling van de cortex en op het 

angstgedrag. 

 Na te hebben aangetoond dat externe factoren zoals maternale zorg en 

prenatale fluoxetine blootstelling levenslange effecten op de ontwikkeling van de 

cortex kunnen induceren via een signaleringscascade waarbij de 5-HT3 receptor 

een essentiële rol speelt, heb ik mij gefocust op de vraag: Gaan deze 

veranderingen in corticale ontwikkeling ook gepaard met veranderingen in de 

structurele organisatie van de cortex? Eerdere studies hebben aangetoond dat in 

pasgeboren muizen verstoringen in de serotonerge innervatie van de cortex leiden 

tot veranderingen in de organisatie van de cortex. In hoofdstuk 4 hebben wij 

daarom de organisatie van dendritische bundels in de somatosensorische cortex 

van 5-HT3A receptor knockout muizen bestudeerd. Zowel in de humane cortex als 

in de cortex van verschillende dieren, vormen de apicale dendrieten van 

pyramidaal neuronen dendritische bundels die door de verschillende lagen van de 

cortex strekken. In laag 3 van de somatosensorische cortex vergeleken wij de 

spatiële organisatie van de dendritische bundels van wildtype muizen met die van 

5-HT3A receptor knockout muizen. Daarnaast bekeken wij in beide groepen de 

distributie van reelin-positieve Cajal-Retzius cellen in de somatosensorische cortex 

om te bepalen of er een relatie is tussen de distributie van Cajal-Retzius cellen en 

de positie van dendritische bundels. In deze studie lieten wij zien dat in de 

somatosensorische cortex van beide groepen de apicale dendrieten bundels 

vormen, maar dat in 5-HT3A receptor knockout muizen de oppervlakte van deze 

bundels groter was. Samen met de eerder geobserveerde verschillen in de 

complexiteit van de dendrieten van corticale laag 2/3 pyramidaal neuronen en in de 

corticale reelin niveaus suggereren deze bevindingen nog een belangrijke rol voor 

de 5-HT3 receptor gedurende de corticale ontwikkeling.  

 Gebaseerd op eerdere studies die aantoonden dat het verstoren van de 

serotonerge innervatie van de cortex in het brein van pasgeboren muizen niet 

alleen resulteerde in veranderingen in de organisatie van de cortex, maar ook in 

het sociale gedrag van deze muizen later in het leven, vroeg ik mij in hoofdstuk 5 

af: Is het sociale gedrag van de 5-HT3A receptor knockout muis ook verstoord? 
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In deze studie lieten wij zien dat hoewel zowel mannetjes en vrouwtjes knockout 

muizen verstoringen in sociale communicatie laten zien, de andere verstoringen 

die wij vonden in het sociale gedrag sekse specifiek zijn. Deze resultaten 

suggereren dat, net zoals in andere modellen waarin verstoringen in serotonerge 

signalering gedurende de ontwikkeling van het brein leiden tot veranderingen in 

sociaal gedrag, de 5-HT3A receptor knockout muis vergelijkbare veranderingen laat 

zien.  

 Een aantal van de veranderingen die wij hebben geobserveerd in de diverse 

studies in dit proefschrift komen ook voor bij verschillende neuropsychiatrische 

aandoeningen. Echter, om te begrijpen hoe deze structurele veranderingen in de 

cortex als gevolg van een verstoorde serotonerge signalering tijdens de 

ontwikkeling bijdragen tot gedragsveranderingen, zal er meer onderzoek gedaan 

moeten worden naar de functionele veranderingen in de cortex. Desalniettemin 

zou er met de huidige kennis al gewerkt kunnen worden aan therapeutische 

interventies die toegepast kunnen worden op het moment dat blijkt dat de 

serotonine niveaus tijdens de ontwikkeling veranderen. Echter, van belang daarbij 

is dat men zich realiseert dat het serotonerge systeem alleen op specifieke 

momenten een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van het brein en dat 

structurele veranderingen als gevolg van verstoringen in serotonerge signalering 

alleen tijdelijk zijn te behandelen. Een andere mogelijkheid om te voorkomen dat 

verstoringen in serotonine niveaus de ontwikkeling van het brein beïnvloeden is om 

gedurende deze specifieke periode waarin het serotonerge systeem gevoelig is 

voor de invloed van externe factoren de foetus of het kind te beschermen tegen 

deze factoren.  

 Aan de hand van de bevindingen gedaan in dit proefschrift kunnen wij 

concluderen dat veranderingen in serotonerge signalering gedurende de 

ontwikkeling van het brein leiden tot levenslange veranderingen in de maturatie en 

organisatie van pyramidaal neuronen in de cortex en gedragsveranderingen via 

een door de 5-HT3 receptor gereguleerd signaleringscascade. Dankzij de 

resultaten in dit proefschrift hebben wij meer inzicht verkregen in de regulerende 

rol van de 5-HT3 receptor tijdens de ontwikkeling van de cortex en de link tussen 

verstoringen in serotonerge signalering tijdens de ontwikkeling van het brein en het 

ontstaan van neuropsychiatrische aandoeningen. 

 


