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Nederlandse samenvatting

Herziene modellen voor endocannabinoïd signaal 
transductie in inhibitoire synapsen in het brein

In dit proefschrift wordt onderzocht hoe endocannabinoïden de communicatie tussen 
hersencellen beïnvloeden. Ik zal eerst uitleggen wat endocannabinoïden zijn, en waarom 
het interessant is ze te bestuderen. Vervolgens zal ik uitleggen hoe communicatie tussen 
hersencellen plaatsvindt, en hoe we dat kunnen meten. Tot slot zal ik de belangrijkste 
bevindingen uit dit proefschrift samenvatten.

Endocannabinoïden zijn stoffen die van nature voorkomen in de hersenen. De naam 
is een samentrekking van de woorden ‘endogeen’ (lichaamseigen) en cannabinoïd. Dit 
tweede deel van de naam danken endocannabinoïden aan hun gelijkenis met de actieve 
component van de Cannabis sativa plant (marihuana), ∆9-THC. De Cannabis sativa 
plant staat al duizenden jaren bekend om zijn psychoactieve en medicinale eigenschap-
pen. ∆9-THC en endocannabinoïden oefenen beiden hun effect op de hersenen uit 
door activatie van een zogenaamde cannabinoïd receptor. Deze cannabinoïd receptor 
komt buitengewoon veel voor, wat suggereert dat hij een belangrijke rol speelt in het 
functioneren van de hersenen. 
 Recent onderzoek heeft laten zien dat endocannabinoïden in de hersenen belangrijk 
zijn voor leren en geheugenfuncties, dat ze een rol spelen bij het verwerken van pijn, 
en dat ze belangrijk zijn voor regulatie van eetlust. Het farmacologisch ingrijpen in 
het endocannabinoïd systeem wordt gezien als een veelbelovende behandeling voor 
uiteenlopende problemen waaronder pijnklachten, misselijkheid, overgewicht en 
depressie. Bovendien lijkt een verkeerd functionerend endocannabinoïd systeem een 
rol te spelen bij een aantal neurologische aandoeningen, waaronder schizofrenie en 
epilepsie. Daarom is het belangrijk dat de precieze werking van endocannabinoïden beter 
begrepen wordt. Ik zal nu kort beschrijven hoe hersencellen met elkaar communiceren, 
en op welke manier endocannabinoïden daar een rol in spelen.

De belangrijkste taak van de hersenen is het vertalen van informatie afkomstig van de 
zintuigen in gepast gedrag. Om deze taak te vervullen rangschikken de miljarden hersen-
cellen (neuronen) zich in ingewikkelde netwerken. Deze neuronen communiceren met 
elkaar door middel van zogenaamde synapsen. Een synaps is het contactpunt tussen 
een verzendend (presynaptisch) neuron en een ontvangend (postsynaptisch) neuron. 
Bij synaptische communicatie tussen neuronen geeft het presynaptische neuron een 
stofje af. Dit stofje wordt een neurotransmitter genoemd. Na afgifte activeert en opent 
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deze neurotransmitter ionkanalen op het postsynaptische neuron. Het openen van deze 
ionkanalen zorgt ervoor dat ionen met een elektrische lading het postsynaptische neu-
ron in of uit kunnen stromen. Dit veroorzaakt een elektrische stroom. Een dergelijke 
stroom kan ervoor zorgen dat het ontvangende neuron geactiveerd, of juist afgeremd 
wordt (afhankelijk van de aard van de neurotransmitter en de eigenschappen van de 
ionkanalen). Ieder neuron ontvangt duizenden synapsen, en verzendt op zijn beurt ook 
weer duizenden synapsen naar andere neuronen. 
 Bij de experimenten die in dit proefschrift beschreven worden hebben we de 
elektrische activiteit van synapsen bestudeerd. Hiervoor gebruiken we hersenplakjes van 
muizen of ratten. In zulke plakjes is een deel van het neuronale netwerk nog intact. 
Door een neuron in dit netwerk aan te prikken met een minuscule glazen elektrode 
kunnen we de elektrische activiteit van dit neuron meten. Het is mogelijk tegelijkertijd 
twee neuronen in het netwerk aan te prikken die een synaptisch contact met elkaar 
maken. Door dan het presynaptische neuron te stimuleren terwijl we de activiteit in het 
postsynaptische neuron meten kunnen we de eigenschappen van de synaps tussen deze 
twee neuronen gedetailleerd in kaart brengen.
 
Voor een goede verwerking van zintuiglijke informatie is het noodzakelijk dat synapsen 
tijdelijk sterker of zwakker kunnen worden. Het vermogen van synapsen om tijdelijk 
hun sterkte te reguleren wordt ‘synaptische plasticiteit’ genoemd. Synaptische plastic-
iteit kan aan beide kanten van de synaps plaatsvinden: het presynaptische neuron kan de 
hoeveelheid neurotransmitter die het afgeeft veranderen, en het postsynaptische neuron 
kan de hoeveelheid of de eigenschappen van de ontvangende ionkanalen veranderen. 
Op deze manier kan een synaps dus tijdelijk sterker (meer neurotransmitter afgifte of 
een sterkere reactie van de ionkanalen) of zwakker worden (minder neurotransmitter 
afgifte of een zwakkere reactie van de ionkanalen).

Endocannabinoïden spelen een rol in een aantal vormen van synaptische plasticiteit. 
Meestal werken endocannabinoïden als volgt: door sterke stimulatie van het postsyn-
aptische neuron worden daar endocannabinoïden aangemaakt. Vervolgens reizen deze 
endocannabinoïden naar het presynaptische neuron, waar ze binden aan de cannabinoïd 
receptor, en deze receptor activeren. Activatie van de receptor zorgt voor een remming 
van de afgifte van neurotransmitter, met als resultaat dat de synaps zwakker wordt. 
Deze remming kan tientallen seconden duren, totdat de endocannabinoïden afgebroken 
zijn. 
 Tot nu toe dacht men dat een bepaald eiwit, genaamd DAG lipase, betrokken was bij 
de vorming van endocannabinoïden in veel neuronen. In hoofdstuk 2 doen we onder-
zoek naar een hersengebied waarin veel cannabinoïd receptoren aanwezig zijn, en dat 
belangrijk is voor geheugenvorming: de hippocampus. We onderzoeken synapsen in de 
hippocampus die de hierboven beschreven vorm van synaptische plasticiteit vertonen. 
We laten zien dat als we de activiteit van het DAG lipase eiwit blokkeren, deze vorm 
van synaptische plasticiteit nog gewoon aanwezig is. Dit geeft aan dat het DAG lipase 
eiwit verassend genoeg niet betrokken is bij de aanmaak van endocannabinoïden in deze 
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vorm van synaptische plasticiteit. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen op welke 
alternatieve manier endocannabinoïden hier worden aangemaakt.

In hoofdstuk 3 en 4 beschrijven we een geheel nieuwe manier waarop endocannabinoïden 
synaptische plasticiteit kunnen veroorzaken. Tot nu toe werd gedacht dat 
endocannabinoïden synapsen alleen kunnen beïnvloeden zoals hierboven beschreven: 
via activatie van de presynaptische cannabinoïd receptor. In hoofdstuk 3 en 4 laten we 
zien dat endocannabinoïden ook in afwezigheid van deze receptor synapsen kunnen 
beïnvloeden. Op een aantal verschillende manieren tonen we aan dat endocannabinoïden 
direct de eigenschappen van sommige postsynaptische ionkanalen kunnen beïnvloeden. 
Dit betekend dat ook synapsen zonder de cannabinoïd receptor een vorm van 
endocannabinoïd afhankelijke synaptische plasticiteit kunnen laten zien. 

Het onderzoek dat wordt beschreven in dit proefschrift laat zien dat endocannabinoïden 
veelzijdige stoffen zijn. Ze beïnvloeden de hersenen niet alleen via activatie van de 
gespecialiseerde cannabinoïd receptor, maar ook door onverwachte directe effecten 
op ionkanalen. Deze resultaten dragen bij aan een beter begrip van hoe de hersenen 
werken. Uiteindelijk zullen we dan misschien in staat zijn gerichter in te grijpen bij 
hersenziekten waarin endocannabinoïden een rol spelen.


