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Nederlandse samenvatting 

GABAerge neurotransmissie in de prefrontale cortex 

De prefrontale cortex (PFC) is een hersengebied betrokken bij cognitieve 

functies als planning, attentie en het maken van beslissingen. In de PFC vindt 

daarom een afweging plaats van inkomende sensorische en motorische 

informatie met representaties van interne doelen. De PFC staat in contact met 

diverse andere hersengebieden, en is daarom in staat om verschillende vormen 

van informatie te verzamelen en te verwerken, maar ook om output naar deze 

gebieden te verzenden in de vorm van elektrische signalen. Deze elektrische 

signalen kunnen activiteitspatronen van hersengebieden die betrokken zijn bij 

de verwerking van sensorische en motorische informatie beïnvloeden en zo 

veranderingen teweeg brengen in het gedrag van neuronen in deze gebieden. 

Om te begrijpen hoe de PFC bijdraagt aan cognitie is het belangrijk een begrip 

te hebben van hoe de verschillende neuronale netwerken in dit hersengebied 

zijn georganiseerd. Zo komt er in laag 3 van de PFC bijvoorbeeld belangrijke 

informatie van verschillende bronnen samen. Deze informatie wordt eerst lokaal 

verwerkt voordat er output wordt verstuurd naar andere lagen van de PFC of 

andere corticale gebieden. Activiteitspatronen van deze middelste lagen kunnen 

daarom een weerspiegeling zijn van computaties die ten grondslag liggen aan of 

betrokken zijn bij cognitie.  

Activiteitspatronen van neuronale netwerken zijn sterk afhankelijk van 

twee fundamenteel verschillende typen neuronen; de glutamaterge 

pyramidaalcellen en GABAerge interneuronen. Pyramidaalcellen vormen de 

meerderheid van de neuronen in ons brein en verzorgen de communicatie tussen 

hersengebieden, maar hun activiteit wordt gereguleerd door GABAerge 

interneuronen. Hoe interneuronen in oppervlakkige lagen van de PFC deze 

controlerende rol ten uitvoer brengen staat centraal in dit proefschrift.  

 Temporele regulatie van de activiteit van pyramidaalcellen wordt 

bewerkstelligd door een samenwerking van een rijke diversiteit aan GABAerge 

interneuron subtypes. De zogeheten “fast-spiking” (FS) cellen vormen een 

specifieke subgroep van interneuronen die gemakkelijk te onderscheiden zijn 

van andere, “non-fast spiking” (NFS) subtypes op grond van hun elektrische 

eigenschappen en de expressie van het calcium-bindende eiwit ‘parvalbumine’ 

(PV), dat niet aanwezig is in NFS interneuronen. Deze FS cellen synapsen op 

gebieden rond het soma van pyramidaalcellen. Door GABAA-receptoren te 

activeren kunnen FS cellen de elektrische activiteit van pyramidaalcellen 

onderbreken. FS cellen zijn dus in staat een sterke controle uit te oefenen over 
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neuronale output door te bepalen of de informatie die over de hele dendritische 

boom van pyramidaalcellen binnenkomt wordt doorgestuurd naar andere 

neuronen. FS cellen hebben bovendien vele postsynaptische targets, waardoor 

zij in staat zijn het vuren van grote neuronale populaties te reguleren. Er wordt 

gedacht dat dit de grondslag vormt voor het ontstaan van neuronale oscillaties 

en synchronie binnen corticale netwerken, wat erg belangrijk is voor cognitie. 

In tegenstelling tot FS cellen hebben veel NFS interneuron subtypes hun 

synapsen dicht in de buurt van excitatoire synapsen verspreid door de 

dendritische boom van pyramidaalcellen, wat hun in staat stelt onder andere 

synaptische plasticiteit te reguleren en de integratie van inputs van specifieke 

hersengebieden te beïnvloeden.  

In dit proefschrift worden vier specifieke vraagstukken behandeld, die 

tot doel hebben de rol van GABAerge interneuronen in neuronale circuits van 

de middelste lagen van de PFC te verduidelijken. Hiertoe maken wij gebruik 

van electronenmicroscopie en electrofysiologische technieken om de 

eigenschappen van synaptische inputs naar en van GABAerge interneuronen te 

bestuderen. Op deze manier hebben wij onderzoek gedaan naar glutamaterge 

inputs op interneuronen, waarvan de resultaten in hoofdstuk twee en drie 

worden gepresenteerd. In het vierde en vijfde hoofdstuk richten wij ons op 

GABAerge inputs naar pyramidaalcellen en interneuronen. Wij beschrijven 

enkele synaptische kenmerken die belangrijk zijn voor ‘feed-forward’ inhibitie 

en oscillaties, wat beide neuronale processen zijn die zijn voorgesteld als 

belangrijk voor het verwerken van sensorische informatie en dus in de uitvoer 

van cognitieve functies.  

Vooral glutamaterge inputs van excitatoire pyramidaalcellen uit 

verschillende hersengebieden zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop 

neuronen gedepolariseerd kunnen worden op een temporeel gecontroleerde 

manier. In het tweede hoofdstuk laten wij zien dat het belangrijkste subcorticale 

hersengebied dat naar PFC projecteert, de mediodorsale thalamus, voornamelijk 

FS cellen rekruteert. FS cellen vertegenwoordigen daarom de voornaamste bron 

van feed-forward inhibitie vanuit de mediodorsale thalamus. Het 

daaropvolgende hoofdstuk richt zich op de glutamaatreceptoren van excitatoire 

synapsen op FS cellen. Glutamaterge synapsen zijn complexe structuren die 

zowel AMPA- als NMDA-receptoren bevatten, die beiden een verschillende rol 

hebben in signaaloverdracht. Wij tonen aan dat FS cellen een relatief kleine 

hoeveelheid NMDA- receptoren tot expressie brengen, wat betekent dat deze 

cellen worden gerekruteerd door synapsen met voornamelijk AMPA-receptoren 

die een snelle activatie kinetiek hebben.  

Door activatie van GABAerge synapsen die GABAA- en GABAB-

receptoren bevatten kunnen vuurpatronen van postsynaptische targets, zoals 

pyramidaalcellen en interneuronen, worden gereguleerd. Intensief vuurgedrag 

van GABAerge cellen leidt tot GABA afgifte in de extracellulaire ruimte en kan 

zorgen voor aspecifieke activatie van GABA-receptoren in het brein. De 

membraan GABA transporter 1 (GAT1) draagt bij aan het verwijderen van 

vrijgekomen GABA en helpt zo synaptische onafhankelijkheid te waarborgen. 
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In het vierde hoofdstuk onderzoeken wij de rol van GAT1 in het controleren 

van somatische en dendritische inhibitie in pyramidaalcellen. Wij tonen aan dat 

GAT1 even belangrijk is voor het reguleren van GABAA transmissie in 

gebieden rondom het soma als in de dendrieten. Bovendien heeft GAT1 een 

belangrijke rol in het verwijderen van extracellulair GABA van dendritische 

locaties waar wij een sterke GABAB-receptor afhankelijke synaptische 

transmissie vonden.  

Het vijfde hoofdstuk richt zich op de communicatie tussen 

interneuronen. Netwerken van interneuronen lijken belangrijk te zijn voor het 

onderhouden van oscillatie patronen. Oscillatie frequenties blijken tevens onder 

invloed te staan van de kinetiek van GABAA receptor afhankelijke transmissie 

binnen deze netwerken van interneuronen. Wij tonen aan dat FS cellen snellere 

GABAerge stromen vertonen dan NFS cellen, wat voor een deel is toe te 

schrijven aan een hogere mate van α1 GABAA-subunit expressie in deze 

synapsen.  

Onze resultaten ondersteunen eerder getrokken conclusies die 

suggereren dat FS cellen sterk betrokken zijn bij de regulatie van de activiteit 

van pyramidaalcellen en andere interneuronen. Deze neuronen worden 

voornamelijk aangestuurd door verschillende bronnen van excitatie via snelle 

AMPA-receptor gedomineerde glutamaterge inputs. Daarnaast staan FS cellen 

over en weer in contact met de rest van de interneuronen via snelle α1 subunit 

bevattende GABAA-receptoren. Dit microcircuit, bestaande uit de somatische 

regio’s van pyramidaalcellen en FS cellen met hun receptoren met snelle 

kinetiek in zowel excitatoire als inhibitoire synapsen, zou van groot belang 

kunnen zijn voor het genereren en het onderhouden van snelle ritmische 

activiteit zoals de voor cognitie zo belangrijke gamma oscillaties. In 

tegenstelling tot FS cellen participeert de NFS subgroep in netwerken met een 

langzamere kinetiek. NFS cellen zijn waarschijnlijk betrokken bij de tot op 

heden nog niet goed begrepen computaties die plaatsvinden in distale dendrieten





 

 


