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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Wat verandert er in het zenuwstelsel als een dier iets leert? Hoe worden

herinneringen opgeslagen in de hersenen? Hieraan ten grondslag ligt het vermogen

van het zenuwstelsel om zich aan wisselende omstandigheden aan te passen, of, met

andere woorden, plastisch te zijn. Zoals elk orgaan zijn onze hersenen opgebouwd

uit afzonderlijke cellen, de hersencellen ofwel neuronen. De werking van de

hersenen berust op de communicatie tussen de neuronen. De communicatie vindt

plaats op plaatsen waar de membranen van neuronen heel dicht bij elkaar liggen, de

zogenaamde synapsen. Neuronen en de verbindingen daartussen zijn geen

onveranderlijke structuren. De synapsen vertonen plasticiteit. Hiermee wordt

bedoeld dat de elektrische prikkelbaarheid van neuronen verandert als gevolg van

hun eigen activiteit. Veranderingen in de synapsen tussen neuronen worden vaak

beschouwd als processen die essentieel zijn voor leren, geheugen en aanpassing.

Aan synaptische plasticiteit liggen zowel korte termijn als ook lange termijn

veranderingen in neuronale transmissie ten grondslag. Korte termijn veranderingen

bestaan voornamelijk uit post-translationele wijzigingen zoals fosforylatie van

bestaande proteïnen door proteïne kinases of defosforylatie door proteïne fosfatases,

terwijl lange termijn veranderingen ontstaan door een gecoördineerd programma van

veranderingen in gen transcriptie en de synthese van nieuwe proteïnen.

In deze dissertatie wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in de

moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan veranderingen in synaptische

plasticiteit in het centrale zenuwstelsel en de rol van deze veranderingen bij leer- en

geheugenprocessen. Omdat dit een veelomvattend gebied is dat onmogelijk in zijn

totaliteit onderzocht kan worden, hebben we ons geconcentreerd op twee centrale

onderzoeksvragen.

Veranderingen in synaptische plasticiteit kunnen tot stand komen door

veranderingen in inhiberende of exciterende neurotransmissie of beide. Een van de

belangrijkste exciterende neurotransmitters in de hersenen is glutamaat. Glutamaat
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kan binden aan een veelvoud van receptoren die benoemd zijn op basis van hun

elektrofysiologische en farmacologische eigenschappen. Meerdere studies hebben

aangetoond dat met name de fosforylatie status van de zogenaamde N-methyl-D-

aspartaat (NMDA) receptor belangrijk is bij veranderingen in synaptische

plasticiteit.

Als eerste wordt in de hoofdstukken 2 tot en met 5 gekeken of er regionale

verschillen zijn in de modulatie van de NMDA receptor door twee van de

voornaamste proteïne kinases, genaamd proteïne kinase C (PKC) en cyclisch AMP-

afhankelijke proteïne kinase (PKA). Het blijkt dat activatie van PKC leidt tot

vergroting van NMDA geïnduceerde stromen in alle onderzochte hersengebieden

(cortex, hippocampus, striatum en hypothalamus), terwijl de activatie van PKA maar

in enkele specifieke hersengebieden (striatum en hypothalamus) leidt tot vergroting

van NMDA geïnduceerde stromen.

In hoofdstuk 2 hebben we de modulatie van de NMDA receptor uit de

hypothalamus  door PKA nader onderzocht. De experimenten wijzen erop dat het

functioneren van de NMDA receptor niet gemoduleerd wordt door directe

fosforylatie van de receptor door PKA. Eerder zorgt activatie van PKA ervoor dat

proteïne fosfatases geremd worden, waardoor de defosforylatie van de receptor

verminderd wordt.

In hoofdstuk 3 wordt het mechanisme waardoor de activatie van PKA leidt

tot verhoogd functioneren van de NMDA receptor in het striatum, beschreven. In het

striatum wordt het fosfoproteïne dopamine- en cAMP-gereguleerd fosfoproteïne

(DARPP-32) door PKA gefosforyleerd waarna het werkt als een remmer van

proteïne fosfatases. DARPP-32 laat een sterke hersengebied-specifieke verdeling in

de hersenen zien. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat activatie van

PKA niet in alle hersengebieden een vergroting van NMDA geïnduceerde stromen

tot gevolg heeft. Gezien de belangrijke rol van NMDA receptoren in synaptische

plasticiteit, zouden deze regionale verschillen in NMDA receptor modulatie door

proteïne kinases en fosfatases een sterke invloed kunnen uitoefenen op regionale

verschillen in NMDA receptorgekoppelde signalen die leiden tot veranderingen in

synaptische plasticiteit.
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De regionale verschillen in de modulatie van de NMDA receptor door PKA

wijzen erop dat receptoren die gekoppeld zijn aan PKA ook het functioneren van de

NMDA receptor zouden kunnen beïnvloeden op een hersengebied-specifieke

manier. Een van de belangrijkste neurotransmitter receptoren in het striatum, die,

afhankelijk van het receptor subtype, zowel positief als negatief gekoppeld kan zijn

aan PKA, is de dopamine receptor. Daarom hebben we activatie van het

dopaminerge systeem gebruikt om modulatie van de NMDA receptor in vivo te

onderzoeken.

In veel modellen van synaptische plasticiteit worden veranderingen in de

activatie van de transcriptie factor cAMP-respons element bindend proteïne (CREB)

en c-fos gen expressie beschouwd als cruciale factoren voor de inductie en

handhaving van langdurige veranderingen in synaptische plasticiteit. Dus

veranderingen in de aanwezigheid van deze ‚immediate early genes‘ zouden inzicht

kunnen geven in de intracellulaire mechanismen die ten grondslag liggen aan

veranderingen in synaptische plasticiteit. Een veelvoud aan signaaltransductie-

wegen worden door NMDA en dopamine geactiveerd die ‚immediate early gene‘

expressie kunnen reguleren.

In de hoofdstukken 4 en 5 wordt onderzoek naar de interactie tussen NMDA

en dopamine receptor systemen in de regulatie van de immediate early genes FOS

(hoofdstuk 4) en CREB (hoofdstuk 5) in het striatum en het limbische systeem in

vivo beschreven.

In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe de expressie van FOS proteïne

verandert na intraperitoneale injectie van dopamine of NMDA receptor agonisten

en/of antagonisten. Inderdaad vinden we sterke regionale verschillen in de expressie

van het FOS proteïne na injectie van de agonisten. NMDA injectie verhoogt FOS

proteïne expressie in de hippocampus en de centrale amygdala, terwijl de dopamine

receptor subtype 1 (D1) receptor agonist FOS proteïne expressie verhoogt in het

striatum en de basomediale, corticale en mediale amygdala. In alle onderzochte

gebieden kan de NMDA receptor antagonist zowel de NMDA als ook de D1

receptor-geïnduceerde verhoging van het FOS proteïne blokkeren. Evenzo kan de

D1 receptor antagonist de D1 receptor en NMDA receptor-geïnduceerde verhoging
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blokkeren. Dus NMDA en dopamine receptoren reguleren FOS produktie via

regionaal gedifferentieerde mechanismen maar het functioneren van de ene receptor

is wel onontbeerlijk voor het functioneren van de ander.

De promotor van het c-fos gen heeft een bindingsplaats voor de geactiveerde

vorm van CREB (gefosforyleerd CREB, pCREB). CREB kan geactiveerd worden

door PKA en door verhoogde intracellulaire calcium concentraties. Daarom is het

interessant te kijken of de regionale verschillen in FOS productie na injectie van

dopamine en NMDA receptor agonisten correleren met veranderingen in de

expressie van gefosforyleerd CREB. Hoewel ook de distributie van pCREB na

agonist injectie sterke regionale verschillen vertoont (hoofdstuk 5), correleert de

pCREB distributie niet in alle hersengebieden met FOS expressie. Er is dus een

duidelijk gedifferentieerde interactie tussen dopamine en NMDA receptor systemen

in de regulatie van pCREB en FOS in de verschillende hersengebieden.

De tweede centrale onderzoeksvraag in dit proefschrift luidt: Is er een relatie

tussen stress geïnduceerde veranderingen in synaptische plasticiteit en leren en

geheugen? Deze vraag wordt behandeld in de hoofdstukken 6, 7 en 8. Stress in de

vorm van een één uur durende immobilisatie wordt in deze dissertatie gebruikt als

stimulus om veranderingen in synaptische plasticiteit te induceren. Het effect van

deze veranderingen in synaptische plasticiteit op korte en lange termijn

hippocampale plasticiteit en het presteren in een hippocampus-afhankelijke leertaak

wordt onderzocht.

De veranderingen in hippocampale plasticiteit en leervermogen meteen na

einde van de stress sessie worden besproken in hoofdstuk 6. De nadruk wordt

daarbij gelegd op de rol van ‚corticotropin-releasing factor (CRF)‘ één van de

belangrijkste neuropeptides betrokken bij de gedrags, autonome en neuroendocriene

responsen op stress. Intraperitoneale injectie van een CRF receptor antagonist kort

voor immobilisatie blijkt ervoor te kunnen zorgen dat dieren die getraind worden in

de leertaak meteen na einde van de stress sessie, significant beter leren. Deze

verbetering in leerprestatie gaat gepaard met veranderingen in korte termijn

plasticiteit in de hippocampus maar niet met veranderingen in lange termijn

plasticiteit.
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Training twee uur na einde van de stress sessie leidt ook tot een verbetering

van het leervermogen (hoofdstuk 7). Electrofysiologische metingen in het CA1

gebied van de hippocampus laten zien dat twee uur na immobilisatie lange termijn

potentiatie (LTP) geïnduceerd kan worden na een stimulatie die in controle dieren

niet leidt tot LTP. De rol van CRF in dit effect valt af te leiden uit het feit dat

incubatie van CRF evenzo resulteert in LTP.

In beide studies (hoofdstuk 6 en 7) blijkt het niveau van de actieve vorm van

de proteïne kinase calcium/calmodulin-afhankelijke proteïne kinase te correleren

met het leervermogen.

Nu de rol van CRF in de door stress veroorzaakte veranderingen in

plasticiteit en leervermogen vastgesteld is, onderzoeken we in hoofdstuk 8 het effect

van CRF op neuronale exciteerbaarheid en leervermogen in twee verschillenden

muizenstammen namelijk Balb/c en C57BL/6N in meer detail. Hoewel CRF in beide

muizenstammen leidt tot verhoogde exciteerbaarheid in de hippocampus, zijn de

signaaltransductie-wegen die hiertoe leiden verschillend in beide

muizenstammen.Verder beïnvloedt CRF in Balb/c muizen wel het leervermogen,

terwijl het leervermogen in C57BL/6N onveranderd blijft.

In de algemene discussie van dit proefschrift (hoofdstuk 9) wordt een

samenvatting van de resultaten gegeven en wordt besproken hoe deze resultaten

zouden kunnen bijdragen aan een beter inzicht in de mechanismen van synaptische

plasticiteit. Zo wordt er nader ingegaan op de mechanismen die ten grondslag

zouden kunnen liggen aan de hersengebied-specifieke modulatie van NMDA

receptoren en de regionale verschillen in ‚immediate early gene‘ expressie. Naar

aanleiding van de tweede centrale onderzoeksvraag wordt gespeculeerd over een

mogelijke relatie tussen veranderingen in synaptische plasticiteit en leervermogen.


