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Opmerking van de redactie: dit artikel is vanwege ruimtegebrek ingekort. Met name de interessante passages over de
wiskundige analyse van gedrag zijn niet in deze gedrukte
versie terug te vinden. Hiervoor verwijzen we u naar onze
website: www.vias.nl .
Samenvatting
De mogelijkheid om grote hoeveelheden gegevens te verzamelen in biologisch onderzoek, heeft geleidt tot samenwerking
met informatici om die gegevens te verwerken. Deze samenwerking, bioinformatica, wordt veelal toegepast op moleculair niveau. Gedragsstudies, aan mens en dier, met behulp
van camera’s levert echter ook grote hoeveelheden data op.
Gedragsstudies aan muizen vormen vaak de basis voor neurobiologisch naar het functioneren van onze eigen hersenen.
Diverse universiteiten en bedrijven zijn een project begonnen
om interessante muizen te vinden voor neurobiologisch onderzoek. Deze muizen worden geselecteerd uit een groot aantal
welke allen getest moeten worden op gedragseigenschappen.
Hiervoor werken binnen dit project biologen en informatici
samen. Er is een nieuwe kooi ontwikkeld welke gedurende een
week een muis volautomatisch kan testen. Aan de hand van
camerabeelden en software welke de positie van de muis in de
kooi een aantal keer per seconde vastlegt worden de gedragseigenschappen van de muis bepaald. De grote hoeveelheden data
vragen om een niet traditionele manier van analyse. Daarom
wordt gewerkt aan wiskundige modellen welke de data goed
kunnen samenvatten met een klein aantal parameters. Deze
modellen hebben een dynamisch karakter. De modelparameters worden gebruikt om gedragingen te karakteriseren en om
deze veranderen in de tijd vast te leggen.

verschillende genen samen
-	proteomics: wanneer komen welke eiwitten vrij, hoe zijn
deze gestructureerd, welke functie hebben ze, en hoe
hangen verschillende eiwitten samen
-	metabolomics: welke (metabole)stoffen komen vrij in het
lichaam (of per cel), wanneer gebeurt dat, hoe hangt dit
met elkaar samen.
Daarnaast speelt bioinformatica een belangrijke rol in gedragsonderzoek. Eén van de manieren om gedrag van individuen
waar te nemen is met videocamera’s. Voor mensen wordt dit
veel gebruikt bij het houden van toezicht waarbij personeel
naar videobeelden kijkt. Tegenwoordig wordt veel gewerkt aan
systemen die automatisch detecteren wanneer uitzonderlijk
gedrag plaatsvindt. Dit vooral om crimineel gedrag, zoals diefstal, vandalisme en terrorisme in te binden. Gedragsonderzoek
bij dieren gaat op een overeenkomstige manier. Gedrag van
dieren in een bepaalde situatie wordt op video opgenomen
(zodat het gedrag niet verstoord wordt door menselijke aanwezigheid). Vanaf video worden de gedragingen genoteerd en vervolgens geanalyseerd. Naast dat we zo kennis krijgen over de
betreffende dieren zelf, worden veel gedragsstudies gebruikt
om iets te leren over onszelf. Wat is angst, spanning, nieuwsgierigheid, agressie, leervaardigheid, motivatie etc., hoe nemen
we onze omgeving waar, hoe gaan we met elkaar om en hoe
passen we ons gedrag aan. Voor dit type onderzoek worden
veelal muizen en ratten gebruikt. Deze worden om verschillende redenen gebruikt; het zijn zoogdieren, ze zijn klein en
gemakkelijk te hanteren en te houden en zijn na geboorte snel
volgroeid. Toepassingen van dit type onderzoek vind je naast
de gedragswetenschappen in onder andere de neurobiologie,
genetica, farmacie en geneeskunde.

Inleiding
Moderne technieken stellen biologen tegenwoordig in staat
om op zeer gedetailleerd niveau grote hoeveelheden data te
vergaren. Binnen enkele dagen kunnen niveaus van tienduizenden genen, eiwitten of metabolen in individuen gemeten
worden. Een groot probleem was om aan al deze data structuur
te geven en relevante informatie eruit te halen. Informatici
werden ten hulp geroepen en zo ontstonden samenwerkingsverbanden tussen biologen en informatici. Dit wordt tegenwoordig aangeduid met bioinformatica. Bioinformatica
omvat een veelheid aan disciplines welke vooral op moleculair niveau onderzoek doen. Enkele daarvan zijn:
-	genomics: de zoektocht naar genen; hoe zijn ze opgebouwd, op welke plek in het DNA zijn ze te vinden, onder
welke omstandigheden gaan ze aan of uit en hoe hangen

In het kader van Bsik projecten van de overheid, subsidiëring
ten behoeve van innovatief en multidisciplinair onderzoek, is
er een Neuro-Bsik Mouse Phenomics consortium opgericht. Dit
consortium bestaat uit verschillende universitaire vakgroepen
en commerciële bedrijven. Het is opgezet om de kennis van het
ontstaan, oorzaken en behandeling van hersenaandoeningen
te vergoten. De opzet is om veel muizen snel te screenen op verschillende gedragseigenschappen. Uit deze grote groep muizen
worden vervolgens de muizen geselecteerd met de meest uitzonderlijke eigenschappen. Deze muizen worden vervolgens
onderworpen aan neurobiologische tests op moleculair niveau.
Dit moet leiden tot meer inzicht in hersenaandoeningen en
welke hersengebieden, stoffen als neurotransmitters en genen
daarbij betrokken zijn. Bioinformatica speelt een belangrijke
rol binnen de verschillende type onderzoeken welke binnen dit
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consortium gedaan worden.
In dit artikel zal het gedragsonderzoek en het screenen van
grote aantallen muizen worden toegelicht. Specifiek zal verder worden ingegaan op het gebruik van wiskundige modellen voor het vinden van interessante muizen.
Gedragsonderzoek
Voor onderzoek worden muizen en ratten gefokt op specifieke eigenschappen. Veelal zijn dit inteeltlijnen, zodat iedere
lijn specifieke “karakter”eigenschappen heeft en individuen
binnen een lijn genetisch overeenkomen (dit helpt om variatie in je metingen ten gevolge van genetische verschillen te
onderdrukken).

boven de vloer, waarop de muis vrij kan bewegen. Twee
van de armen zijn vaak open terwijl de andere twee vaak
“closed” (armen hebben zijpanelen en bieden een besloten
omgeving) zijn. Hier wordt vooral gekeken naar het aantal
armen wat bezocht wordt en naar de verhouding tussen
het aantal bezoeken aan de open en “closed” armen. Het
geeft ook inzicht in activiteit, exploratie en angst.
Veel van dit soort onderzoek wordt beïnvloed door
omgevingsfactoren:
-	wordt het experiment uitgevoerd in het licht of donker.
Muizen zijn nachtdieren, dus weinig actief in het licht.
-	De persoon die de muizen hanteert, en zelfs het parfum/
aftershave die de persoon draagt.

Figuur 1. Muis in een PhenoTyper kooi. De muis kan
zonder gestoord te worden meer dan een week in
deze kooi gehuisvest worden en verscheidene gedragstesten doen. De muis wordt continue gevolgd met een
camera, en de kooi kan automatisch aangestuurd
worden.

Als onderzoeker kun je dus een muizenlijn gebruiken die
specifieke eigenschappen heeft om je onderzoeksvraag te
beantwoorden. Muizen worden voor het onderzoek in kleine
groepjes gehuisvest in de zogenaamde thuiskooi. Het onderzoek vindt plaats in een bepaalde testsituatie waarin hun
gedrag wordt genoteerd. Veel gebruikte test situaties zijn
het open veld en de “elevated plus maze”:
-	het open veld is een omwande arena waarin de muis
vrij kan bewegen. Afgelegde afstanden, hoeveelheid tijd
gespendeerd dicht bij de wanden of het centrum en gedragingen als lopen, stil zitten, aantal stops, schoon maken,
“rearing” (het op de achterpoten staan) zijn belangrijke
variabelen die gemeten worden. Het geeft inzicht in activiteit, exploratie en angst.
-	De elevated plus maze is een plat kruis ongeveer 80 cm
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Daarnaast worden de muizen individueel buiten de kooi getest.
Ook al worden procedures voor gewenning gevolgd, muizen
in een test situatie zijn dus gehanteerd, verplaatst naar een
nieuwe omgeving en gescheiden van hun groepsgenoten.
Om een deel van deze nadelen op te vangen heeft de Universiteit
Utrecht in samenwerking met Noldus Information Technology
in Wageningen de PhenoTyper ontwikkeld. Dit is een thuiskooi
waarin de muis gedurende lange tijd (individueel) gehuisvest
kan worden. Zie afbeelding in Figuur 1. In de kooi is een shelter, voer en drinken aanwezig. Een camera in de top neemt een
aantal keren per seconde een beeld van de vloer. Software wordt
vervolgens gebruikt om van dit beeld een achtergrondbeeld af
te trekken (afbeelding van de vloer zonder muis). Hierdoor blijft
een image met een silhouet van de muis over. Het middelpunt
van deze silhouet wordt bepaald en weggeschreven in een file
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Figuur 2. Voorbeeld van een looppatroon van een muis in
de PhenoTyper kooi. De dunne lijn is het gevolgde pad
en het kleine zwarte vierkantje links onder is de huidige
locatie van de muis.

(samen met een tijdsstempel). Deze informatie geeft dus weer,
met X- en Y-coördinaten, waar de muis zich in de kooi bevond,
waar deze vandaan kwam en waar deze naar toe ging, zie ook
Figuur 2.
Het gedrag van de muis moet nu afgeleid worden uit de
beschikbare informatie van tijdstip en locatie en kan gezien
worden als integratie van locatie en beweging. Momenteel
wordt er overigens ook gewerkt om meer gedetailleerdere
informatie uit de camerabeelden te krijgen, zoals lichaamshoudingen, maar hierop zal niet verder worden ingegaan.
Voor de PhenoTyper worden verschillende gedragstesten
ontwikkeld, in het bijzonder leertaken. Hierbij kan de muis
gestimuleerd worden op een negatieve of positieve manier.
Door het aan laten gaan van licht (een negatieve prikkel)
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kun je de muis stimuleren om iets niet te doen dan wel te
vermijden. Met een beloning zoals een suikerpellet kan het
omgekeerde bereikt worden.
Met deze informatie moeten karakteristieken, het gedragsfenotype, van iedere muis in kaart gebracht worden. Per week
kunnen tientallen of honderden verschillende muizen automatisch gescreend worden op hun gedragsfenotype. Muizen
welke een interessant gedragsfenotype vertonen kunnen
vervolgens geselecteerd worden voor gedetailleerder onderzoek. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat de muis bijzondere gedragseigenschappen heeft, kan het wellicht dienen
als stamvader/-moeder van een nieuwe muizenlijn, geschikt
voor een bepaalde discipline binnen het neurobiologisch
onderzoek.
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