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Synaptische mechanismen van leren en geheugen in 
de hippocampus, een moleculaire en cellulaire 

benadering van causaliteit 
 

Geheugenvorming en onthouden zijn belangrijke mentale processen die geconserveerd zijn in 

de evolutie. Leren maakt het mogelijk om gedrag aan te passen op basis van ervaringen, die 

daarvoor een lange tijd moeten worden onthouden. Zeker wanneer het gaat om 

levensbedreigende situaties, waarin een stimulus uit de omgeving wordt gekoppeld aan een 

gevaarlijke of onprettige gebeurtenis, leidt dat tot een langdurig geheugen, die levenslang kan 

voortduren. Afhankelijk van de gebeurtenis en de persoon kan een dergelijk geheugen een 

traumatische vorm aannemen. Voor het ontwikkelen van nieuwe type therapieën en medicatie 

om dergelijke angstaandoeningen te behandelen is het noodzakelijk te begrijpen hoe 

geheugen wordt gevormd, wordt vastgelegd en opgehaald. 

In het laboratorium wordt daartoe gebruik gemaakt van gedragstesten, die zijn 

gebaseerd op Pavloviaans conditioneren, de z.g.n. fear conditioning, om de neurobiologische 

basis van leren en geheugenvorming te begrijpen. Deze vorm van associatief leren werd in 

1927 door Pavlov beschreven, waarin zijn hond een associatie vormde tussen een neutrale 

stimulus (geconditioneerde stimulus; CS) in de vorm van het rinkelen van een bel, en een 

ongeconditioneerde stimulus (US), een stuk vlees, waardoor het rinkelen van de bel, in 

afwezigheid van het vlees, de geconditioneerde response (CR) gaf, waarbij het dier begon te 

kwijlen. In mijn proefschrift heb ik dit concept gebruikt in de fear conditioning test, waarbij 

de context van de gedrags-box de CS is, en een éénmalige elektrische stimulatie (0.7 mA) de 

US is. In de hersenen heb ik mij voornamelijk gericht op de hippocampus, die tezamen met de 

amygdala zorgt voor associatief leren van context en stimulus. 

Nadat een geheugen wordt gevormd bevindt dat geheugen zich niet in een statische toestand, 

maar kan het dynamisch worden gereguleerd. In eerste instantie wordt een nieuw gevormd 

geheugen, dat nog relatief onstabiel is, opgeslagen in het lange-termijn geheugen in een meer 

stabiele toestand door het proces van consolidatie. Deze opslag vindt eerst plaats op het 

niveau van synaptische communicatie in specifieke hersengebieden, waaronder de 

hippocampus, en mettertijd meer gedistribueerd over verschillende hersengebieden. Hierna 

kan een geheugen worden opgehaald, nl om herinnerd te worden, hetgeen zorgt voor een 

korte periode van instabiliteit van het geheugen, waarna het geheugen opnieuw wordt 

vastgelegd middels een proces dat reconsolidatie heet. Daarnaast kan een geheugen worden 
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onderdrukt door herhaalde blootstelling aan de CS in afwezigheid van de US, hetgeen zorgt 

voor het vormen van z.g. extinctie-geheugen. In een dergelijk scenario wordt het originele 

geheugen niet uitgewist, maar (tijdelijk) onderdrukt door dit extinctie geheugen, hetgeen kan 

leiden tot het opnieuw verschijnen van het (traumatische) geheugen, bijvoorbeeld wanneer het 

geheugen na lange tijd wordt opgerakeld. Geheugen kan, wanneer het zich in de labiele fase 

bevindt in de uren na het herinneren ervan, langdurig worden veranderd, zowel in de sterkte 

als de inhoud. De moleculaire basis van dergelijke geheugenaanpassingen is tot nu toe 

onopgelost gebleven. 

Op het cellulaire niveau leidt ervaring en informatie van buitenaf tot neuronale 

activiteit, die zorgt voor gen- en eiwitexpressie, die op hun beurt leiden tot synaptische 

plasticiteit. Dit laatste is cruciaal voor het coderen van ervaringen in een permanent geheugen 

door het proces van consolidatie. Deze plasticiteit kan enerzijds presynaptisch, door 

veranderingen in b.v. vesicle afgifte, en anderzijds post-synaptisch, door veranderingen in 

receptoren en de daarmee gepaarde synaptische versterking of verzwakking, worden 

gereguleerd. Het mechanisme van een dergelijke synaptisch geheugenopslag is goed 

onderzocht in de amygdala, maar hoe contextueel geheugen dynamisch wordt gereguleerd in 

de hippocampale synaps is nog grotendeels onduidelijk. De kennis hiervan zou kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van gedrags- en farmacologische therapieën om het hyper-

responsieve angstsysteem aan te pakken. 

In mijn proefschrift heb ik als doel het ontrafelen en begrijpen van onderliggende 

moleculaire mechanismen die zorgen voor contextueel geheugenverwerking op het niveau 

van de synaps in de dorsale hippocampus van de muis. Ik heb mij hier toegelegd op: 

1. Temporele veranderingen in de hippocampale synaps gedurende consolidatie 

2. De rol van glutamaterge plasticiteit in de aanpassing van geheugen sterkte en 

inhoud tijdens reconsolidatie 

3. Moleculaire spelers die bijdragen aan synaptische plasticiteit in het reconsolidatie 

proces  

Hoofdstuk 2: Temporele veranderingen in de hippocampale synaps na contextuele fear 

conditioning is afhankelijk van het moment van de voetschok gedurende training. 

Dit hoofdstuk beschrijft de eiwitveranderingen in de hippocampale synaps na de training, 

waarbij de voetschok aan het einde van de trainingsessie is gegeven (uitgestelde shock), of 

meteen aan het begin (acute schok), waarbij de laatste een controle is voor de stress reactie 

door de schok. In deze opzet heb ik gekeken naar welke eiwitten worden gereguleerd door 1) 
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leren, 2) de stress van de voetschok, en 3) de interactie van beide. Aangezien eerder was 

beschreven dat er eiwit-afhankelijke periodes zijn in het consolidatie proces, heb ik naar 

synaptische eiwitregulatie gekeken op 1 en 4 uur na de training. 

De temporele veranderingen door leren en stress komen uit verschillende functionele 

groepen, waarbij het opmerkelijk is dat stress zorgt voor de grootste verandering. De set van 

eiwitten met een tegenovergestelde regulatie door leren versus stress zijn interessant voor 

vervolgstudies om hun specifieke rol te duiden. Verder heb ik laten zien dat eiwitten uit de 

klasse van glutamaatreceptoren met name worden opgereguleerd door stress en niet door 

leren. Het was reeds bekend dat stress moleculaire routes activeert die aan plasticiteit 

onderhavig zijn, waarbij stress voorkomt dat er lange-termijn versterking kan plaatsvinden. 

De exclusieve regulatie van glutamaatreceptoren in de stress groep kan duiden op het feit dat 

de gevraagde plasticiteit van consolidatie niet plaatsvindt, hetgeen verklaart waarom de acute 

stress niet leidt tot leren van de voetschok-context associatie. 

De proteomics-studie in hoofdstuk 2 geeft een eerste zicht op globale veranderingen in 

de hippocampus door contextueel leren, die een effect kunnen hebben op synaptische 

plasticiteit betrokken bij geheugenvorming. Bovendien geeft deze studie aan dat het 

temporele aspect van het geven van de voetschok van invloed is op eiwitexpressie, waardoor 

nieuwe moleculaire routes kunnen worden opgehelderd die betrokken zijn bij de 

daadwerkelijke consolidatie van geheugen. 

Hoofdstuk 3: Reconsolidatie van contextuele angst wordt gestuurd door herinnerings-

afhankelijke endocytose van GluA2-AMPA receptoren. 

Dit hoofdstuk beschrijft de rol van synaptische plasticiteit met betrekking tot regulatie van 

AMPA receptoren (AMPAR) in het proces van reconsolidatie, en hoe dat van invloed is op de 

sterkte en inhoud van het geheugen.  

Ten eerste vond ik dat in de tijdsperiode van 1 tot 7 uur na het actief herinneren, door 

het dier terug te plaatsen in de context waar het de voetschok had gekregen, er op moleculair 

niveau eerst een verwijdering (1 en 4 uur), gevolgd door een insertie (7 uur) van AMPAR in 

de synaptische membraan was, hetgeen niet meer meetbaar was na 24 uur. Deze twee fases 

zijn in principe gelijk aan de fases van geheugen instabiliteit en geheugen stabiliteit van het 

reconsolidatieproces, hetgeen wees op een mogelijk belangrijke rol van AMPAR mobiliteit. 

Ik kon deze AMPAR regulatie bevestigen middels electrofysiologische metingen, die 

aangaven dat er eerst een fase van depotentiatie, en daarna van potentiatie was. Het blokkeren 

van het eerste deel van de golf, nl. de endocytose middels een specifiek eiwit (TAT-GuA23Y), 
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resulteerde in het verdwijnen van het tweede deel van de golf, nl. de insertie van AMPAR. 

Bovendien gaf deze blokkade niet alleen een langdurig effect op het gedrag, maar ook een 

direct effect (2 uur), waarbij er een toename was van de angstrespons. Dit gaf aan dat de 

AMPAR endocytose een belangrijke rol speelt in het reconsolidatie proces, waarbij er een 

directe modulatie is van de sterkte van het geheugen. 

Het ingrijpen middels het vormen van een extinctie-geheugen tijdens de 

reconsolidatie-fase (reconsolidatie-update therapie) geeft een lange-termijn onderdrukking 

van de angstrespons, dus een verandering van de inhoud van het geheugen. In eerste instantie 

heb ik laten zien dat eenzelfde fenomeen waarneembaar was voor contextuele angst in de 

muis. Bovendien, door het gebruik van de endocytose blokkade (TAT-GuA23Y), heb ik laten 

zien dat deze endocytose het lange-termijn karakter van de reconsolidatie-update therapie 

voorkomt, en muizen reageren alsof er alleen een extinctie-geheugen is gevormd. 

Tezamen gaf mij dit aan dat de endocytose van AMPAR in de hippocampus niet 

alleen een trigger kan zijn voor het hele reconsolidatie-proces, maar ook dat dit van belang is 

om het geheugen in balans te houden, waarbij de hippocampus een inhiberende rol heeft. 

Hoofdstuk 4: Een mogelijke rol voor PKMζ in het inhiberend effect van de hippocampus 

om het geheugen in balans te houden. 

In dit hoofdstuk heb ik het werk uit Hoofdstuk 3 voortgezet, en mij gericht op het ontrafelen 

van de spelers in de tweede deel van de AMPAR golf, nl 7 uur na het ophalen van de 

herinnering, wanneer reconsolidatie niet meer eiwitsynthese-afhankelijk is. 

Een eiwit dat mogelijk van belang is voor de insertie en het in de synaptische 

membraan houden van GluA2-bevattende receptoren is PKMζ. In mijn experimentele opzet 

bleek PKMζ tezamen met GluA2 opgereguleerd 7 uur na het ophalen van de herinnering. Een 

peptide dat als pseudosubstraat voor dit kinase (ZIP) zou moeten dienen gaf een 

onderdrukking van het moleculaire (opregulatie GluA2) en cellulaire (snellere decay van de 

AMPAR) effect, specifiek in dieren waarbij het geheugen werd opgehaald, en niet in controle 

dieren. Op gedragsniveau gaf het blokkeren van dit tweede deel van de AMPAR golf door 

ZIP een vergelijkbaar fenotype als bij het blokkeren van het eerste deel van de golf, nl. er was 

een toename in angstrespons waarneembaar. Net als de getimede opregulatie van GluA2, was 

het effect van ZIP alleen waarneembaar wanneer het ten tijde van de opregulatie werd 

gebruikt (6-7 uur), en niet daarna (24 uur). 

Tezamen geeft dit aan dat, ondanks de huidige discussie over de rol van PKMζ in 

consolidatie en de specificiteit van het peptide, AMPAR plasticiteit in de dorsale 
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hippocampus belangrijk is voor de modificatie van de angstrespons in het proces van 

reconsolidatie. 

Conclusie 

In dit proefschrift heb ik getracht een eerste inzicht te creëren in de moleculaire mechanismen 

die ten grondslag liggen aan vormen en onderhoud van contextueel geheugen in de dorsale 

hippocampus. Door gebruik te maken van temporele eiwit analyses heb ik laten zien dat de 

geheugenprocessen van consolidatie en reconsolidatie op verschillende momenten specifieke 

plasticiteit laten zien in de hippocampale synaps, die van belang zijn voor het vormen en in 

stand houden van geheugen. Deze nieuwe moleculaire mechanismen kunnen van belang zijn 

voor de ontwikkeling van therapieën en strategieën bedoeld om geheugen te kunnen 

moduleren, afhankelijk van het ziektebeeld. 


