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Nederlandse samenvatting

Neuronale netwerk oscillaties worden gestuurd door 
GABAerge inhibitie.

 
Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op de mechanismen die verantwoordelijk 
zijn voor hersengolven (ook wel oscillaties genoemd). Deze hersengolven hebben een 
verschillende frequentie afhankelijk van wat een persoon aan het doen is. In dit proefschrift 
beschrijven we processen die betrokken zijn bij hersengolven die vooral aanwezig zijn 
wanneer iemand actief bezig is. Deze golven worden ook wel snelle netwerk oscillaties (13-
80 golfen per seconden) genoemd en deze activiteit wordt verondersteld betrokken te zijn 
bij hogere hersenfuncties zoals aandacht en werk geheugen. Hoewel er duidelijke verbanden 
zijn tussen hersengolven en gedrag zijn er grote verschillen tussen individuen in de vorm 
van deze hersengolven. Onderzoek bij tweelingen heeft aangetoond dat de variatie tussen 
personen in hoge mate erfelijk bepaald is. Tegelijkertijd is het nog steeds niet duidelijk hoe 
variatie in hersenactiviteit betrokken kan zijn bij het cognitief vermogen en intelligentie. 
Er zijn verschillende theorieën over de functie van hersengolven bij cognitieve processen, 
maar directe bewijzen voor deze theorieën ontbreekt nog. 
Om te weten te komen hoe deze hersengolven ontstaan en werken is het van belang om 
meer inzicht te krijgen in de cellulaire mechanismen die verantwoordelijk zijn voor hersen-
golven en hoe genetische variatie invloed hierop heeft. 
 Hersengolven komen alleen voor wanneer grote groepen zenuwcellen (neuronen) 
tegelijkertijd actief zijn. Om dit te kunnen doen maakt een neuron verbinding met dui-
zenden andere neuronen bij een contact plaats die de synaps genoemd wordt. Een synaps 
is een verbinding tussen twee neuronen die verantwoordelijk is voor de overdracht van 
activiteit. Als een verzendend neuron actief is wordt er een neurotransmitter afgegeven. 
Een neurotransmitter is een stofje dat bij het ontvangende neuron een ionkanaal open zet. 
Neuronen die de neurotransmitter glutamaat afgeven zorgen er voor dat er bij de ontvan-
gende cel kanalen open gaan die positieve ionen doorlaten die de ontvangende cel stimul-
eren. Een ander type neuron die de neurotransmitter GABA afgeeft zorgt er voor dat er 
kanalen opengaan die negatieve ionen doorlaten en de ontvangende cel remmen. Als meer-
dere neuronen tegelijkertijd actief zijn kan hun gebundelde activiteit gemeten worden als 
voltage veranderingen, die tot hersengolven leiden in de ruimte buiten de cellen. Dit kan 
gedaan worden door een elektrode in het weefsel te plaatsen die de locale veldpotentiaal 
meet, maar ook als elektrodes op de schedel plaats (EEG). Het onderzoek in dit proef-
schrift gebruikt technieken om de synaptische activiteit die een cel ontvangt te meten in 
combinatie met veldpotentiaal metingen om de hersengolven te registreren. Op die manier 
kan worden onderzocht of de activiteit die een neuron ontvangt bijdraagt aan bepaalde 
hersengolven.
 Om het neuronale mechanisme van snelle hersengolven te bestuderen gebruik-
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en we een model systeem in plakjes van het muizenbrein. Normaal worden als een dier 
wakker is neuronen geactiveerd door de neurotransmitter acetylcholine. In hersenplakjes 
gebruiken wij een stofje dat aan de zelfde receptor bindt en dat er voor zorgt dat cellen 
actief worden die glutamaat afgeven. De afgifte van glutamaat zorgt op zijn beurt weer 
tot activatie van andere neuronen waaronder neuronen die GABA afgeven. Deze afgifte 
van GABA zorgt er voor dat de activiteit van neuronen geremd wordt. Alleen wanneer 
deze remming voldoende is afgenomen doordat de cellen die GABA afgeven niet meer 
geactiveerd worden kan er een nieuwe cyclus beginnen. Deze cyclus tussen activerende 
en remmende neuronen wordt verondersteld verantwoordelijk te zijn voor snelle netwerk 
oscillaties, waarbij de duur van de remmende stromen bepaald welke cellen actief zijn en 
wanneer ze actief worden.
 Dit model voor snelle netwerk oscillaties hebben we in hoofdstuk 2 gebruikt om 
te testen of genetische afwijkingen tussen inteelt muisstammen invloed hebben op het 
netwerk van neuronen die verantwoordelijk zijn voor het opwekken van deze hersengol-
ven. Het voordeel van het gebruik van inteelt muisstammen is dat alle muizen in een stam 
genetisch vrijwel identiek zijn (net als bij eeneiige tweelingen), waardoor het mogelijk is 
om te testen of bepaalde eigenschappen van snelle hersengolven erfelijk zijn. We vonden 
inderdaad dat veel eigenschappen van de snelle hersengolven verschillend zijn tussen muis 
stammen. In hoofdstuk 3 probeerde we een mechanisme te vinden wat er voor verant-
woordelijk kan zijn voor de verschillen in frequentie tussen de verschillende muisstammen. 
Door de remmende stroom te meten die aangezet woorden door de afgifte van GABA 
vonden we dat de duur van de remmende stroom overeenkomt met de frequentie van snelle 
netwerk oscillaties. 
 In het brein zijn er minstens 12 verschillende genen die coderen voor bouwstenen 
die de receptor vormen die verantwoordelijk is voor de GABA geactiveerde stroom. Deze 
GABA receptor bestaat uit 5 bouwstenen (subunits) die elk worden gecodeerd door ver-
schillende genen. Met 12 soorten bouwstenen kan je een vijfdelige receptor op veel ver-
schillende manieren samenstellen en de precieze samenstelling van de GABA receptor is 
belangrijk voor zijn functie en locatie. Omdat er verondersteld wordt dat de GABA re-
ceptoren verantwoordelijk zijn voor de vorm van snelle netwerk oscillaties hebben we in 
hoofdstuk 4 uitgezocht welke subunits belangrijk zijn voor deze oscillaties. Door gebruik 
te maken van muizen waarbij een gen is uitgeschakeld dat codeert voor een subunit van de 
GABA receptor en muizen waarbij een mutatie in een subunit de effecten van slaapmid-
delen veranderen, vonden we dat GABA reptoren met een α2 subunits de frequentie van 
snelle netwerk oscillaties bepalen.
 In hoofdstuk 5 onderzochten we hoe de GABA geactiveerde stroom de versprei-
ding van ritmische activiteit reguleert. We zagen dat als de remmende GABA stroom ver-
sterkt wordt door middel van een slaapmiddel dat de ophoping van activiteit toeneemt bij 
hoog frequente stimulaties. De resultaten van onderzoek in dit proefschrift wijzen erop dat 
GABA  geactiveerde stromen het ritme en de verspreiding van snelle netwerk oscillaties 
bepalen. 


