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Dit proefschrift beschrijft connectiviteit en dynamiek van synaptische verbindingen in zowel de 

cortex van knaagdieren als die van mensen tijdens gezondheid en ziekte. Als eerste introduceer ik 

theoretische concepten die van belang zijn voor het voortschrijdend inzicht van dit proefschrift om 

vervolgens resultaten te presenteren over metingen verricht aan humaan corticale hersenplakjes. Dit 

laatste zal worden belicht vanuit een informatie theoretisch perspectief. De hoofdstukken die volgen zijn 

gepubliceerde artikelen over spike timing dependent plasticity (STDP) in de humane hippocampus, een 

studie naar de connectiviteit en dynamiek van synaptische verbindingen in muizen met het fragiele X 

syndroom en een vergelijkbare studie in het valproïnezuur autisme model. 

Corticale synaptische transmissie, verantwoordelijk voor codering en overdracht van informatie, 

is dynamisch van aard. The postsynaptische respons herbergt informatie over de temporele structuur van 

de presynaptische input. Onderzoek aan proefdieren en theoretische modellen hebben aangetoond dat de 

mate van depressie afhankelijk is van de waarschijnlijkheid van neurotransmitter afgifte en dat dit de 

mate bepaald waarin de temporele structuur en frequentie van actiepotentialen van presynaptische 

neuronen wordt overgedragen aan de possynaptische populatie. Het is niet bekend of korte termijn 

plasticiteit ook aanwezig is in humane synapsen en of dezelfde leerregels van toepassing zijn op het 

menselijke brein. Hier hebben wij cellen afgeleid uit plakjes van humaan neocorticaal weefsel verwijderd 

uit patienten met drug-resistente epilepsie om te testen of humane synapsen ook korte termijn plasticiteit 

laten zien. Wij hebben onze bevindingen gekwantificeerd gebruikmakend van een Tsodyks-Markram 

model voor dynamische synapsen. 

Menselijke synapse laten een veel snellere hersteltijd zien van synaptische depressie dan 

knaagdieren (~550ms in knaagdieren tegenover ~140ms in mensen). Wij tonen aan dat korte termijn 

plasticiteit (waaronder korte termijn depressie) niet alleen aanwezig is in menselijke synapsen, maar tonen 

tevens aan dat de bandbreedte voor signaalverwerking in de menselijke cortex groter is. Gebruikmakend 

van temporeel varierende synaptische inputs hebben wij de capaciteit van menselijke neocorticale 

pyramidaalcellen getest en het gemak waarmee de instantane vuurpatronen van deze cellen kunnen 

worden gemoduleerd. Uit ons onderzoek is gebleken dat deze cellen een barrage aan synaptische inputs 

met een veel grotere brandbeedte kunnen verwerken dan tot voorheen werd aangenomen. 

Wij hebben ook getest of adulte humane synapsen in de hippocampus van sterkte kunnen 

veranderen bij presentatie van pre- gevolgd door postsynaptisch vuren (en vice versa) met milliseconden 

precisie.  Wij vinden dat humane synapsen in de hippocampus de sterkte van hun synaptische 

verbindingen kunnen veranderen tijdens het paren van zowel enkele alsook meerdere pre- en 

postsynaptische actiepotentialen. Anders dan in knaagdieren, is er geen scherpe omschakeling in de 

polariteit van de plasticiteit rond 0 milliseconde timing tussen pre- en postsynaps. Zowel het paren van 

presynaptische gevolgd door postsynaptische activiteit als de inverse hiervan leidden tot een toename van 

de synapsesterkte (tLTP) zolang de pre and postsynaptische activiteit, ongeacht hun volgorde, in beide 

cellen binnnen de 80 ms vielen.  Echter, indien presynaptische activiteit plaastvond in een tijdsinterval 

van 80 tot 130 ms na de postsynaptische activiteit, dan leidde dit tot een verzwakking van synapsesterkte 

(tLTD). Humane synapsen hebben dus net als synapsen in knaagdieren spike-timing afhankelijke 

veranderingen in synaptische sterkte. 

 



Hoofdstukken 4 en 5 van dit proefschrift richten zich op de synaptische connectiviteit en 

synaptische eigenschappen in twee unieke modellen voor autisme en mentale retardatie.  Door middel van 

gelijktijdige metingen aan clusters van laag 5 pyramidaal celllen hebben wij de 

verbindingswaarschijnlijkheid en dynamische eigenschappen van synapsen in een muizenmodel van het 

fragiele X syndroom bepaald. Ook hebben wij gekeken naar plasticiteit van kleine netwerken in het 

valproïnezuur autisme model. Men veronderstelt dat synaptische connectiviteit is verstoord tijdens 

neuronale ontwikkeling in autisme en bij mentale retardatie en dat dit leidt tot afwijkingen in attentie en 

integratie van cognitieve processen. Wij vonden hyperconnectiviteit in onze muismodellen en een 

vertraagde onset en langzamer herstel van synaptische depressie in de mediale prefontale cortex. Deze 

spatiele en temporele verstoringen van synapsen zouden aan de basis kunnen liggen van afwijkingen in de 

integratie en verwerking van informatie in corticale netwerken. 

Tenslotte vergelijken wij hoe synapsen van knaagdieren en mensen van elkaar verschillen in de 

snelheid waarin informatie kan worden gecodeerd en overgedragen op milliseconden niveau. Hiertoe 

maken wij gebruik van informatie theorie en onze vergaarde kennis over de eigenschappen van 

menselijke synapsen en die van knaagdieren. Dit doen wij zowel voor synapsen tijdens gezondheid als 

tijdens ziekte. Dit proefschrift hoopt hiermee een brug te slaan tussen de electrofysiolgische kennis die de 

afgelopen halve eeuw is opgedaan in knaagdieren en begrip van nog onbekende eigenschappen van 

humane synapsen in het menselijke brein.  

  

 

 


