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Nederlandse Samenvatting

Tijdens de hersenontwikkeling van een embryo moeten individuele hersencellen 
de juiste verbindingen met elkaar maken om later sensorische informatie te kunnen 
verwerken. Deze specificiteit wordt deels bereikt door moleculaire mechanismen die 
connectiviteit beperken tussen bepaalde hersengebieden en cel types. Nadat deze 
rudimentaire connectiviteit is vastgesteld, worden verbindingen verder verfijnd door 
de activiteit van de hersenen zelf. Dit proces wordt deels bepaald door activiteit die 
onafhankelijk is van sensorische stimulatie en intern gegenereerd wordt in neuronale 
netwerken. Deze zogenoemde ‘spontane activiteit’ kan geobserveerd worden in vele 
hersengebieden, zoals de visuele cortex en de hippocampus. Tijdens een spontane 
activiteit episode worden grote groepen neuronen in een netwerk tegelijkertijd actief. 
De resulterende synchroniciteit tussen gerelateerde groepen cellen is instrumentaal 
in het vormen van de juiste synaptische verbindingen. Eerdere experimenten hebben 
bijvoorbeeld laten zien dat het blokkeren van spontane activiteit tijdens de vroege 
ontwikkeling leid tot problemen in de netwerkconnectiviteit tussen verschillende 
hersengebieden in volwassen dieren. Het is echter tot op heden onduidelijk volgens 
welk mechanisme spontane activiteit invloed heeft op de individuele synaptische 
verbindingen tussen hersencellen. 

In dit proefschrift begonnen wij deze vraag te bestuderen door onderzoek te doen 
naar de activiteit van individuele synapsen tijdens spontane activiteit in hippocampus 
culturen. Wij ontwikkelden hiervoor een techniek die gebruik maakt van calcium 
microscopie en cellulaire elektrofysiologie (Hoofdstuk 2). Met deze methode is het 
mogelijk om een groot deel van de functionele synapsen van een individuele cel in 
kaart te brengen en hun activiteit te volgen over langere tijd. Wij gebruikten deze 
techniek om te zien hoe spontane synaptische activiteit verspreid is over de dendriet 
van een individuele cel (Hoofdstuk 3). Wij observeerde dat alhoewel de synapsen die 
actief waren verschilden tussen opeenvolgende episodes, de activiteit patronen niet 
compleet willekeurig waren. In plaats daarvan ontdekten wij dat synapsen die dicht 
bij elkaar op de dendriet zitten vaker co-actief zijn in dezelfde episode dan synapsen 
die verder uit elkaar liggen. Het is eerder voorgesteld dat deze vorm van ‘synaptische 
clustering’ belangrijk kan zijn voor de informatie verwerkingsmogelijkheden van 
een neuron doordat kleine secties dendriet hierdoor kunnen functioneren als 
zelfstandige eenheden. Wij onderzochten of spontane activiteit een rol zou kunnen 
spelen bij het opzetten van deze synaptische organisatie. Wij blokkeerden hiervoor 
alle netwerk activiteit tijdens het incubatie stadium van de cultuur met de sodium-
kanaal blokker TTX en onderzochten wat voor een effect dit had op synaptische 
connectiviteit. Opvallend genoeg was de synaptische clustering die eerder aanwezig 
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was nu compleet verstoord zodat er geen relatie meer was tussen de co-activiteit van 
synapsen en hun afstand. 

Wat voor een plasticiteit-mechanisme is verantwoordelijk voor de geobserveerde 
clustering van co-actieve synapsen? Om deze vraag te beantwoorden maakten 
wij gebruik van een soort gelijke opname techniek om te kijken naar spontane 
synaptische activiteit in de visuele cortex van levende muizen (Hoofdstuk 4). De 
activatie frequentie van individuele synapsen konden sterk van elkaar verschillen 
en vertoonde unieke variaties over langere periodes. Wij onderzochten daarom 
of er een verband was tussen het co-activatie niveau van een synaps en zijn latere 
activatie frequentie. Deze analyse onthulde dat synapsen die niet vaak co-actief 
zijn met hun naastliggende synapsen werden onderdrukt in hun activiteit. Aan 
de hand van deze resultaten speculeerden wij dat synapsen die niet vaak co-actief 
zijn met hun buren een vermindering ondergaan in hun transmissie efficiëntie. Dit 
resulteert in een reducering van de observeerbare synaptische activiteit doordat 
minder van de presynaptische activaties leiden tot een postsynaptisch signaal. 
Om dit mechanisme verder te onderzoeken herhaalden wij de bovengenoemde 
experimenten in hippocampus culturen. Opnieuw vonden wij dat synapsen met 
lage co-activatie niveaus werden onderdrukt in hun latere activiteit. Om vast te 
stellen of een reducering in de transmissie efficiëntie verantwoordelijk is voor deze 
observatie besloten wij de transmissie efficiëntie van individuele synapsen te meten. 
Hiervoor plaatsten wij een stimulatie electrode in de hippocampus en stimuleerde 
nabij gelegen presynaptische axonen. In sommige gevallen konden wij hierdoor 
individuele synapsen betrouwbaar activeren. Wij berekende de transmissie efficiëntie 
van deze synapsen aan de hand van de proportie van stimulaties die resulteerde in 
een succesvol postsynaptisch signaal. Om vast te stellen of co-activiteit een effect 
heeft op transmissie efficiëntie stimuleerde wij een groep synapsen voor langere tijd 
op 0.1Hz. Dit leidde tot synaptische activaties die niet gecorreleerd waren met andere 
activiteit op de dendriet. Zoals verwacht ondergingen deze synapsen een significante 
reducering in hun transmissie efficiënte. Hierna onderzochten wij of deze reducering 
het gevolg is van een specifieke vermindering in ‘lokale’ co-activiteit, dat wil zeggen de 
co-activatie van een synaps met zijn naastliggende buren. Wij ontwikkelde hiervoor 
een uniek ‘online’ stimulatie techniek waarbij synapsen gestimuleerd konden worden 
in reactie op de spontane activiteit van ‘lokale’ naastliggende synapsen of van de 
activatie van synapsen die zich verder weg op de dendriet bevonden. Wij observeerde 
dat synapsen die synchroon gestimuleerd werden met hun buren, en dus een hogere 
lokale co-activiteit hadden, stabiel bleven in hun transmissie efficiënte. Daarentegen, 
synapsen die werden gestimuleerd in reactie op verder weg liggende activiteit, en dus 
lagere lokale co-activiteit hadden, ondervonden een reducering in hun transmissie 
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efficiënte. Als laatste ontdekten wij dat deze reducering afhankelijk was van de 
proBDNF/p75NTR signaaltransductiecascade. Het werk in dit proefschrift laat zien 
dat spontane activiteit een drijfveer is voor lokale synaptische plasticiteit die leidt tot 
de clustering van co-actieve synapsen op de dendriet.


