
 

Rol  van een calc iumbindend  e iwi t  b i j  de 

r i jp ing  van het  gehoor  

 
 

T o m  C r i n s  

A I O S  K N O  

E r a s m u s  M C  

Hoe horen wij?  



MOGELIJK GEMAAKT DOOR  

 

 Heinsius Houbolt Fonds 

 NWO (“moving vesicles”) 

 EUsynapse  



WIST U DAT…  

 Ratten en muizen doof ter wereld komen? 

 Ze gaan horen na ongeveer twee weken 

 De grootste synaps van het brein zich in het auditieve systeem 

bevindt? 

 De calyx van Held synaps in de mediale kern van het corpus trapezoïdeum in de 

hersenstam  



DE CALYX VAN HELD SYNAPS  

von Gersdorff  and Borst, 2002 



EERDER ONDERZOEK  

 In de eerste twee weken werkt de calyx synaps nog niet goed: niet 

robuust.  

 Vanaf 13-14 dagen oud wordt deze veel betrouwbaarder 

 

IS HET CALCIUM-BINDENDE EIWIT PARVALBUMINE VAN 

BELANG BIJ HET ROBUUST WORDEN VAN CENTRALE 

SYNAPTISCHE TRANSMISSIE IN HET AUDITIEVE SYSTEEM? 

 

 Hoe zat het ook alweer met calcium en synaptische transmissie… 
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ONDERZOEKSVRAAG  

 Speelt het calciumbindend eiwit Parvalbumine een rol bij het robuust 

worden van de synaptische transmissie na de hoorstart? 

CALCIUM PARVALBUMINE 



WEINIG PV =  VEEL CALCIUM  



HYPOTHESE 

 

 

 Rondom de hoorstart zal de concentratie Parvalbumine hoog zijn 

waardoor de synaps beter gaat functioneren. 

 

 



METHODE 

 PV meten in de calyx synaps door middel van antilichaamkleuring en 

vergelijken met andere snelwerkende synaps in het cerebellum. 

 Fluorescentie meten op verschillende leeftijden. 

 

 

 Fluorescentie microscopie 
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       Cerebellum           Calyx van Held    Postsynaptische cel 
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UITKOMSTEN 

 [Parvalbumine] in de Calyx van Held synaps is ongeveer 80% lager 

dan in het cerebellum op jong volwassen leeftijd (in ratten) 

 Parvalbumine niet hoger rondom de hoorstart 

 Sterke afname vanaf P6 

 Parvalbumine heeft weinig effect op het verdwijnen van de plasticiteit 

en draagt weinig bij aan het robuust worden van de synaptische 

transmissie in het auditieve systeem 

 

 Nieuwe hypothese 

 Functie PV: bijdrage aan synaptische sterkte door voorkomen 

 van algehele synaptische depressie op  zeer jonge leeftijd. 



E I N D E …  



 



 



 



 



 



 



 



 



 


