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Nederlandse Samenvatting 
 

Dit proefschrift beschrijft de rol die nicotinerge acetylcholine receptoren (nAChRs) spelen in 

het functioneren van de prefrontale cortex. nAChRs zijn ligand-gestuurde ionkanalen. 

Wanneer ze geopend worden door de endogene agonist acetylcholine, of door de exogene 

agonist nicotine, laten nAChRs een non-specifieke kation stroom over het membraan lopen. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat activatie van nAChRs door acetylcholine of nicotine 

een belangrijke rol speelt bij hersenfuncties als attentie en werkgeheugen. In dit proefschrift 

hebben wij een combinatie van de 'whole-cell patch clamp' techniek en 'two-photon calcium 

imaging' gebruikt, om de cellulaire effecten van nAChR activatie te onderzoeken in acute 

hersenplakken van het muizenbrein. We hebben hierbij gekeken naar hersenplakken van de 

prefrontale cortex (PFC), een hersengebied dat essentieel is voor de eerder genoemde 

hersenfuncties.  In bepaalde interneuronen in laag V van de prefrontale cortex van de muis 

konden wij nicotine-geactiveerde ionstromen meten, terwijl pyramidaal cellen daarentegen 

geen ionstromen lieten zien. We hebben de expressie van nAChRs in deze interneuronen 

bevestigd met behulp van 'single-cell PCR', om te kijken naar de betreffende mRNA 

transcripten.  Spontane excitatoire en inhibitoire input naar deze cell typen werd ook 

gemoduleerd na toediening van nicotine. De belangrijkste experimentele bevinding van dit 

proefschrift is dat activatie van nAChRs in de PFC de drempelwaarde voor activatie van 

calcium afhankelijke synaptische plasticiteit kan veranderen in pyramidaal cellen in laag V. 

Deze verschuiving van de drempelwaarde was afhankelijk van GABAerge neurotransmissie, 

in overeenstemming met onze eerdere bevinding dat nAChRs voornamelijk voorkomen op 

GABAerge interneuronen. Ten slotte hebben we ‘whole cell’ afleidingen van meerdere 

pyramidaal cellen tegelijkertijd gemaakt, om de connectiviteit tussen deze cellen te bepalen, 

en om disynaptische ‘feedforward’ inhibitie in kaart te brengen. Onze resultaten bevestigen 

het bestaan van eenzelfde inhibitoire ‘feedforward’ lus tussen laag V pyramidaal cellen van de 

muis als eerder geobserveerd in ratten en fretten. Bovendien laten we zien dat activatie van 

nAChRs op het tussenliggende interneuron de kracht van deze ‘feedforward’ lus kan 

veranderen. De studies beschreven in dit proefschrift beschrijven een aantal cellulaire 

mechanismen waarmee nAChRs de werking van de PFC kunnen beinvloeden. Het begrijpen 

van deze mechanismen is van fundamenteel belang voor ons begrip van de cognitieve en 

verslavende effecten van nicotine, alsook voor het begrijpen van de normale rol die corticale 

nAChRs spelen in het cholinerge systeem. 


