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Nederlandse samenvatting

De rol van nicotine acetylcholine receptoren in de modulatie van attentie gedrag 
en neuronale circuits in de prefrontale cortex

Attentie maakt het mogelijk om ons te focussen op omgevingsstimuli die op dit 
moment belangrijk zijn en irrelevante informatie te onderdrukken. Door ‘je aandacht 
erbij te houden’ kan je langere tijd je gedrag structureren om een doel in de toekomst 
te bereiken. De prefrontale cortex is een centrale structuur in het brein die het langer 
vast houden van aandacht mogelijk maakt. Bij mensen kunnen we aandacht testen in 
de ‘continous performance task’. Van deze taak is ook een versie voor knaagdieren, de 
‘5-choice serial reaction time task’, die het mogelijk maakt moleculaire en cellulaire 
mechanismes te bestuderen die te grondslag liggen aan aandacht. In deze taken moeten 
mensen of knaagdieren over langere tijd de aanwezigheid van een bepaalde stimulus 
rapporteren. Door te kijken hoe goed ze dit doen kunnen we aandacht bestuderen. 
Dit proefschrift tracht bij te dragen aan het begrip van de cellulaire mechanismes 
waarmee nicotine acetylcholine receptoren aandacht regelen. 

Acetylcholine is een neurotransmitter die een chemisch signaal omzet in een 
elektrisch signaal en daarmee de rekeneigenschappen van neuronen veranderd. Er is 
veel bewijs voor de rol van acetylcholine en het reguleren van attentie. De dynamiek 
van acetylcholine afgifte verschilt per hersengebied. Tijdens attentie is er een speciale 
dynamiek in de prefrontale cortex en veel proeven laten zien dat acetylcholine hier 
een groot deel van zijn effect op attentie uitvoert. Aangezien het acetylcholine signaal 
een snelle dynamiek heeft zouden nicotine receptoren weleens een belangrijke rol 
kunnen spelen in het vertalen van dit signaal naar veranderde neuronale activiteit 
die ten grondslag ligt aan attentiegedrag. Maar hoe dit gebeurt is tot op heden niet 
bestudeerd. 

Dit proefschrift beantwoordt een aantal vragen omtrent de functie van nicotine 
receptoren in attentiegedrag en het reguleren van de onderliggende neuronale 
netwerken. Ten eerste: er zijn een aantal verschillende nicotine receptoren, zijn 
deze allemaal even belangrijk voor attentie? We laten zien dat nicotine receptoren 
die opgebouwd zijn met behulp van ‘β2 subunits’ voornamelijk een prominente rol 
spelen in het reguleren van attentie. Tevens laten we zien dat de neuronen waaraan 
deze receptor zijn signaal doorgeeft tijdens attentie gesitueerd zijn in het prelimbisch 
gebied van de prefrontale cortex. 

Om te begrijpen hoe deze nicotine receptor het neuronale netwerk beïnvloedt, 
hebben we daarna gekeken waar deze neuronen gesitueerd zijn. De hersenschors 
is opgebouwd uit verschillende lagen. Al deze lagen hebben hun eigen specifieke 
verbindingen met andere hersengebieden. Dit proefschrift beantwoordt de vraag 
of de verschillende lagen anders gereguleerd worden door nicotine receptoren. Het 
antwoord hierop is ja en ligt hem vooral in het feit dat pyramidaal cellen, glutamaterge 
neuronen die voornamelijk informatie naar andere hersengebieden zenden, in de 
verschillende lagen anders gereguleerd worden. In ondiepe lagen worden pyramidaal 
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cellen niet gereguleerd door nicotine receptoren., in de middenlaag door α7 receptoren 
en in diepe lagen door β2 receptoren. Daarnaast wordt de activiteit van pyramidaal 
cellen op het juiste niveau afgesteld door interneuronen. We hebben gevonden dat 
interneuronen door alle lagen heen gereguleerd worden door nicotine receptoren en 
ze dus een belangrijke rol spelen in het reguleren van activiteit in de prefrontale cortex. 

Nicotine receptoren zijn niet alleen gevoelig voor lichaamseigen stoffen als 
acetylcholine, maar worden ook geactiveerd door stoffen die elders in de natuur 
voorkomen, zoals nicotine. Nicotine is een stof die ons beloningscentrum activeert 
en daardoor verslavend is. Nicotine heeft echter ook een effect op cognitieve functies 
zoals attentie. In bepaalde patiëntenpopulaties kan nicotine zelfs attentie verbeteren. 
Netwerken kunnen de sterkte van verbindingen aanpassen. Dit maakt het mogelijk om 
netwerken een nieuwe functie te geven, bijvoorbeeld voor het onthouden van nieuwe 
gebeurtenissen. Plasticiteit is waarschijnlijk ook belangrijk tijdens attentie. Als een 
signaal geintegreerd wordt door een neuron en daarbij direct gevolgd door neuronale 
output (een actie potentiaal), dan kunnen synapsen zich versterken. We beschrijven 
dat nicotine gevolgen heeft voor het induceren van deze vorm van plasticiteit door 
inhibitie in de prefrontale cortex te verhogen. Dit heeft tot gevolg dat calcium 
signalen in de dendriet lager zijn en synapsen zich niet meer versterken. Het zou een 
mechanisme kunnen zijn waarmee de signaal/verhouding in de prefrontale cortex 
omhoog gaat en dus niet iedere input zomaar tot een verandering in het netwerk leidt. 

Als het brein echter over langere periodes blootgesteld wordt aan nicotine, en dan 
met name tijdens ontwikkelingsperiodes als de adolescentie, kan dit tot vermindering 
van attentie leiden. Er zijn een aantal adaptaties op de lange termijn beschreven 
die het prefrontale cortex netwerk doen veranderen, zoals een vermeerdering van 
receptoren en verandering in het metabotrope glutamaat receptor eiwit. De initiële 
mechanismes die leiden tot deze adaptaties bleven echter onbekend. In dit proefschrift 
laten we zien dat nicotine sterk interfereert met cholinerge signalen in de prefrontale 
cortex, vooral door β2 receptoren minder gevoelig te maken voor acetylcholine. 
Dit effect is niet overal even groot en sommige cel types hebben een sterkere 
vermindering dan anderen. Vooral interneuronen hebben een sterke vermindering, 
meer dan pyramidaal cellen. Deze vinding leidt tot de theorie dat gedurende nicotine 
blootstelling de prefrontale cortex hyperactief wordt en dat zou kunnen leiden tot 
een verhoging van nicotine receptoren op interneuronen en het vermeerderen van 
het aantal metabotrope glutamaat receptoren. Dit zou de eerste stap kunnen zijn in 
de cascade van pathofysiologische gevolgen van blootstelling aan nicotine tijdens de 
adolescentie.

Deze vindingen dragen bij aan de vraag hoe acetylcholine attentie reguleert door 
middel van nicotine receptoren. Tevens laat het zien hoe nicotine het netwerk op korte 
en lange termijn kan veranderen. Een beter begrip van de cellulaire mechanismes 
waardoor nicotine receptoren attentie en neuronale circuits in de prefrontale cortex 
reguleren kan bijdragen aan gerichtere behandelingen van attentiestoornissen die te 
maken  hebben met het acetylcholine systeem, zoals bijvoorbeeld Alzheimer’s.


