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Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft het onderzoek van de afgelopen vijf jaar naar de cellulaire processen
en netwerkmechanismen die betrokken zijn bij het doen ontstaan van snelle hersengolven. Deze
snelle hersengolven, in de zogenoemde bèta- of gammafrequentie (15–30 respectievelijk 30–
100 Hz), zijn vooral prominent wanneer mensen een taak moeten uitvoeren waarbij werkge-
heugen en attentie onontbeerlijk zijn. Vandaar dat onze gedachte is dat als we beter kunnen
begrijpen hoe deze hersenoscillaties worden opgewekt (in welk hersengebied, in welke laag van
de hersenschors, welke betrokkken celtypen, etc), dit uiteindelijk zal leiden tot betere behandel-
ingsmogelijkheden bij patiënten die attentiestoornissen hebben, zoals kinderen of volwassenen
met AD(H)D en patiënten die lijden aan schizofrenie.

We hebben dit gedaan door deze snelle hersengolven te induceren in hersenplakjes van ratten.
Dit kan op een heel directe en simpele manier, namelijk door de neurotransmitter acetylcholine,
of een stof die hier op lijkt zoals carbachol, toe te voegen. Deze neurotransmitter komt ook vrij
tijdens attentietaken. Nicotine werkt deels op dezelfde manier, en het is waarschijnlijk niet voor
niets dat patiënten met ADHD of schizofrenie vaak roken.

In hoofdstuk 2 en 3 hebben we onderzocht, of de kleine variaties in amplitude en frequentie
van netwerkoscillaties, zoals je die bijvoorbeeld ziet in EEG-studies bij mensen (Figuur 2.1b),
het resultaat zijn van een “normale”variatie van het onderliggende systeem c.q. netwerk, of
dat deze in feite de activiteit laten zien van twee verschillende netwerken. We onderzochten dit
door de hersenactiviteit te meten met hoge resolutie multi-elektrode grids van 8 × 8 elektroden,
met slechts een afstand van 150 μm tussen de elektroden en een totaal oppervlakte van 1,1
mm2. Door deze hoge resolutie waren wij in staat om de activiteit te meten in alle lagen van
de hersenschors (Figuur 2.3a,b). Hieruit kwam naar voren dat er twee subnetwerken actief zijn:
het ene subnetwerk leidt tot activiteit in laag 2 en laag 3/5, en het andere subnetwerk genereert
oscillaties in laag 5 en laag 6 (Figuur 2.3e). Deze twee netwerkoscillaties verschilden van elkaar
in oscillatiefrequentie, waarbij laag 3/5 een hogere frequentie laat zien dan laag 6. Interessant
was dat beide oscillaties zichtbaar waren in laag 5. We vroegen ons daarom af, of de cellen in
laag 5 verdeeld waren in twee subpopulaties, waarbij de ene subpopulatie betrokken was bij de
langzame, en de andere bij de snelle oscillaties, of dat dezelfde cellen bij beide oscillaties waren
betrokken. Om deze vraag te beantwoorden, maakten we afleidingen van individuele zenuwcellen
(Figuur 2.4a,b). Het bleek dat cellen uit laag 5 zowel actiepotentialen vuurden, of te wel actief
wasren tijdens de langzame als tijdens de snelle oscillaties (Figuur 2.4d, 3.4, 3.5), mede doordat
deze cellen tijdens beide oscillaties exciterende en remmende synaptische input kregen (Figuur
2.6, 2.7). Dit was in tegenstelling tot cellen uit laag 6, die alleen gerelateerd aan de langzame
oscillaties vuurden (Figuur 2.5). De implicaties hiervan zijn dat tijdens de langzame oscillatie
episoden de cellen in laag 5 en laag 6 simultaan vuren, maar niet tijdens de snelle oscillatie
episoden. Beide hersenlagen projecteren naar verschillende hersengebieden: laag 5 primair naar
een hersengebied, de hypothalamus, waar alertheid wordt gereguleerd. Laag 6 heeft vooral
projecties naar de mediodorsale thalamus, van waaruit de sensorische input naar de prefrontale
hersenschors komt. Activering van het subnetwerk dat snelle oscillaties genereert zou dus tot
verandering kunnen leiden in de mate van alertheid, terwijl activering van het subnetwerk dat
de langzamere oscillatie episoden genereert, de input naar de prefrontale hersenschors benvloedt.
Beide subnetwerken kunnen ook tegelijk actief zijn (Figuur 2.3f,h), dit zou impliceren dat er
parallelle informatieverwerking plaatsvindt.

In hoofdstuk 4 wordt de interactie tussen twee hersengebieden bestudeerd, namelijk tussen de
prelimbische en de infralimbische hersenschors. Deze hersengebieden, die beide tot de prefrontale
hersenschors behoren, zijn belangrijk in attentietaken, maar op een andere manier. Wanneer de
functie van de prelimbische hersenschors verstoord is, maken ratten meer fouten in een test waarin
een lichtje aangeeft welke van vijf gaten een beloning bevat. De moeilijkheid van deze test schuilt
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in de tijd die tussen de presentatie van het lichtje en de beloning zit. De dysfunctie van de pre-
limbische hersenschors heeft echter geen effect op het aantal premature responsen: wanneer de
rat te snel na de presentatie van het lichtje al naar het gat gaat, of zelfs al wanneer er nog niet
eens een lichtje is geweest. Bij een verstoring van de infralimbische hersenschors is dit precies
omgekeerd: de ratten presteren ook slechter dan normaal, maar nu omdat ze meer impulsieve
acties verrichten. Deze hersengebieden hebben dus andere functies, en wij vroegen ons af, of dit
tot verschillen zou leiden in de eigenschappen van netwerk oscillaties, en of potentiële interacties
tussen deze twee gebieden te meten zouden zijn tijdens de snelle netwerk oscillaties. Met be-
hulp van een multi-elektrode grid van 8 × 8 elektrodes met een totale oppervlakte van 4,4 mm2

hebben we tegelijkertijd de hersenactiviteit gemeten in beide gebieden. Uit deze experimenten
blijkt dat de prelimbische hersenschors en de infralimbische hersenschors in ongeveer de helft van
de gevallen allebei een eigen oscillatie vertonen. De oscillaties in de infralimbische hersenschors
zijn iets sneller (gemiddeld 14,7 ± 0,9 Hz) dan die in de prelimbische hersenschors (gemiddeld
12,7 ± 0,7 Hz), en ook was de amplitude van de oscillaties in de infralimbische hersenschors groter
(Figuur 4.1). Om te onderzoeken of deze twee gebieden dus echt zelfstandig netwerk oscillaties
kunnen genereren, maakten we zogenoemde mini-plakjes: hersenplakjes van alleen het prelim-
bische of alleen het infralimbische gebied. De metingen van deze mini-plakjes gaven verrassende
resultaten. Ze bevestigen dat deze gebieden inderdaad zelfstandig oscillaties kunnen genereren.
Maar het interessantste gegeven is dat er nu niet langer een verschil in oscillatie frequentie was
(ter vergelijking: het verschil in oscillatie amplitude bleef wel bestaan; zie Figuur 4.4). Blijkbaar
ontstaat dat subtiele verschil in oscillatie frequentie als gevolg van de interactie tussen deze twee
gebieden. En het is juist dit soort interacties tussen hersengebieden dat verstoord lijkt te zijn in
schizofrenie patiënten.


