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188 Summaries

Leken samenvatting
Cognitie komt voort uit neurale connectiviteit, het samenspel van zenuwcellen in de her-
senen die met elkaar communiceren in specifieke netwerken. Dat communiceren doen ze 
via onderlinge verbindingen, die niet allemaal even sterk zijn; specifieke verschillen in ver-
bindingssterktes en het in zekere mate kunnen veranderen van die verbindingssterktes zijn 
essentieel voor het kunnen leren, en voor denken in het algemeen. 

Om later een goed functionerend cognitief vermogen te hebben, moeten al tijdens onze vroe-
ge ontwikkeling de juiste, heel specifieke, verbindingen tussen zenuwcellen aangemaakt 
worden. De ruwe neuronale netwerken worden opgebouwd gebaseerd op bouwplannen, die 
vast liggen in onze genen, maar ze moeten daarna nog heel fijn worden afgestemd om goed 
te functioneren. In elk geval in sensorische gebieden van het brein gebeurt dit met behulp 
van periodes van spontane activiteit in hersengebieden. Tijdens zulke periodes stuurt elke 
zenuwcel spontaan, dus zonder prikkels van buitenaf, vuurpatronen naar buurzenuwcellen 
(die we in het verbindingspatroon dan downstream, stroomafwaarts gelegen, noemen) en 
krijgt zelf vergelijkbare input van andere zenuwcellen (die dan upstream, stroomopwaarts 
liggen) binnen. Op deze manier kan een zenuwcel bepalen hoe zijn connectiviteit er voor-
staat en deze adequaat aanpassen. 

Als de fijnafstemming van meer basale hersengebieden zo afhankelijk blijkt van periodes 
van spontane activiteit, geldt dat dan ook voor gebieden die bij hogere functies betrokken 
zijn? Tot nu toe werd dit soort activiteit alleen maar in meer basale sensorische hersengebie-
den en de hippocampus beschreven. In dit proefschrift breng ik voor het eerst in kaart wat er 
in een hersengebied voor hogere cognitieve functies gebeurt tijdens zo’n periode van spon-
tane netwerkactiviteit. Dat hersengebied is de mediale entorhinale schors, het gebied waar 
ooit de ‘grid cells’ gevonden zijn, cellen die als het GPS van het brein beschouwd worden.

In hoofdstuk 1 stel ik dat een netwerk tijdens het afstellen extra gevoelig is voor versto-
ringen. Zo een periode wordt ‘sensitive time window’ genoemd. In een muismodel voor de 
ontwikkelingsstoornis Fragiele-X-syndroom, een aandoening die bij de mens zorgt voor een 
verstandelijk handicap en vaak gepaard gaat met autisme, heeft men laten zien dat ruim-
telijke oriëntatie niet goed werkt. Daarom werd de hypothese geformuleerd dat de periode 
waarin de “GPS-cellen” afgesteld worden verstoord is in deze muizen. 

Om dit te kunnen onderzoeken beschrijf ik eerst in hoofdstuk 2 een protocol om in dit ge-
bied spontane netwerkactiviteit te meten: ‘Two-photon calcium imaging’ in hersenplakjes 
van jonge muizen. Zodra een zenuwcel geactiveerd wordt stroomt calcium die cel binnen. 
Met behulp van kleurstoffen die gevoelig zijn voor verschillen in calciumconcentratie kan 
zo de activiteit van zenuwcellen zichtbaar worden gemaakt. Hoofdstuk 3 beschrijft een ge-
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avanceerde methode om de met die kleurstof gevulde zenuwcellen automatisch te detecteren 
en hun activiteit te analyseren. Gebruik makend van deze techniek laat ik in hoofdstuk 4 
zien welke signaalketens bijdragen aan spontane activiteit in het zenuwnetwerk van de me-
diale entorhinale schors en dat deze activiteit binnen het netwerk zelf gegenereerd wordt en 
niet upstream in de hippocampus, waarvan de mediale entorhinale schors in de volwassen 
hersenen veel input krijgt. Verder laat ik nog zien dat deze vorm van activiteit alleen tijdens 
de tweede week na de geboorte plaats vindt. Dit is de periode net voordat muizen hun ogen 
openen en beginnen hun omgeving te verkennen en dus oriëntatievaardigheden nodig heb-
ben.

Ik bevestig in hoofdstuk 5 de hypothese dat de periode waarin de ‘GPS-cellen’ afgesteld 
worden verstoord is in het muismodel voor het Fragiele-X-syndroom en laat zien dat het 
blokkeren van metabotrope glutamaatreceptoren, een type signaalstof-receptor dat de sterk-
te van verbindingen tussen cellen reguleert, de verstoorde vuurpatronen in het muismodel 
kan beïnvloeden. Ook voor andere symptomen heeft men laten zien dat blokkade van deze 
receptor de symptomen in een muismodel verbetert. Toch waren klinische studies met blok-
kers van die receptor niet succesvol. Om dit verschil tussen muizen en mensen beter te 
begrijpen werd in dit proefschrift voor het eerst de werking van deze receptor in levende 
hersenplakjes (gedoneerd door patiënten die een hersenoperatie moesten ondergaan) onder-
zocht. In hoofdstuk 6 word dan ook het effect van de activatie van deze receptor op rem-
mende en exciterende zenuwcellen beschreven zodat in de toekomst menselijke data beter 
met muizendata vergeleken kan worden. 

Samenvattend beschrijft dit proefschrift methodes om de activiteit van zenuwcellen in her-
senplakjes van jonge muizen te meten en te analyseren. Een potentieel ‘sensitive time win-
dow’ en de bijbehorende signaalketens werd onderzocht in gezonde muizen en in een muis-
model voor Fragiele-X-syndroom en ten slotte werd de activiteit van een bij dit syndroom 
betrokken receptor voor de eerste keer in levend menselijk hersenweefsel beschreven.


