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Summary / Samenvatting 
 
 
English 
 
Title:  A temporal perspective on stress hormones and memory 
 
Life is seldom devoid of stress. Stress is caused by external or internal environmental stimuli that 
challenge the homeostasis of the organism. In coping with these challenges, the body is mobilised 
to restate the inner balance. Among others, the central nervous system (CNS) is a key effector in 
this adaptive process (in dealing with the challenges by employing cognitive capabilities) as well as 
a major target of the stress-initiated physiological alterations. Correspondingly, the functionality of 
learning and memory is undergoing constant and dynamic modification in a stressful context. This 
leads to commonly observed phenomena in which human memory formation and retention are sus-
ceptible to the influence of perceived stress. This has constituted the central interest of this research 
that aims to identify certain of the underlying mechanisms and definable rules of the stress’s im-
pacts on learning and memory, and more specifically, to decipher the intriguing phenomenon that 
memory is not uniformly affected by stress, but often with opposing ends (i.e. enhanced versus 
impaired memory). 
 
Perceived stress stimulates the sympatho-adrenomedullar system and the hypothalamic-pituitary-
adrenal (HPA) axis, both of which eventually activate the adrenal gland which can, in response, 
release two categories of hormones: (nor)adrenaline and glucocorticoids. These are, among others, 
the neuromodulators that can, through their active forms in the CNS, manipulate the brain functions 
by molecular actions. Thus, they are the two major types of stress hormones on which we have 
focused our research interest. We have also narrowed down our observation of memory-related 
functionality to two main structures: the hippocampus and the amygdala; the former was selected 
due to its well-recognised role in declarative memory, and the latter for its renowned involvement in 
emotional memory – as negative emotion is often linked to stress.  
 
The entire research was conducted with a view to identifying functional relevances; and multiple 
levels of study were achieved – as in rodents and humans. In the animal, we adopted an electro-
physiologically functional model at the network level – long-term potentiation (LTP), which 
represents a long-lasting increase in synaptic strength for neuronal contacts that have undergone 
activation and transmission events (activity-dependent synaptic plasticity). It shares various key 
characteristics with memory and is widely acknowledged as the best model to date to account for 
memory. In the human, we observed overall memory behaviour and employed fMRI technology to 
monitor real-time brain functional activities during memory encoding.  
 
Bearing our questions, focuses and approaches in mind, we first distilled insights from several pre-
vious studies and established a theoretical model in which the relationship between the stress 
hormones and memory is viewed from a new perspective that is centred on the time-dependency 



SUMMARY / SAMENVATTING 
 
 

 
117 

consideration of hormonal actions. We considered this as the starting-point to subsequent experi-
mental attempts. In Chapter 2, we elaborated on the proposed theory by elucidating several 
variables that can drive stress actions towards defined modulation of memory. Here, we highlighted 
the significance of convergence in time and space of the “stress factors” and the learning and mem-
ory activity to which they are intrinsically linked. Stress is part of the context or history of this 
learning activity, it modifies the way how new information is acquired and retained. Functional regu-
lation relies upon the molecular actions of modulatory factors. In our theory, the best example is 
given by glucocorticoids. This major type of stress hormones, by employing different, time-
dependent mechanisms – genomic and nongenomic, can result in opposite regulations of neuronal 
physiology. The fast, nongenomic action, in combination with the effects from other fast-acting fac-
tors (e.g. noradrenaline, CRH), can facilitate synaptic transmission while the slow-onset, gene-
mediate mechanism simply impairs it. In the following, we aimed to acquire more substantial evi-
dence in support of this view.  
 
We extended our observations concerning (inter)actions of corticosteroids and β-adrenoceptor ago-
nists from the hippocampal CA1 area to the dentate gyrus. As shown in Chapter 3, experiments 
were performed in in vitro rats brain slices. In the dentate gyrus, we were unable to demonstrate a 
corticosterone-mediated effect on LTP per se; however, a certain effect was revealed during inhibi-
tion of GABAergic transmission. A β-adrenergic agonist, isoproterenol, was capable of facilitating 
the induction of LTP after brief administration. The major finding was that, if corticosterone was 
supplied in unison with isoproterenol and LTP induction, synaptic potentiation was accelerated (or 
enhanced during the early stage of potentiation), while a pretreatment of corticosterone hours in 
advance of isoproterenol and synaptic stimulation unequivocally hampered the LTP induced later 
on. This finding indicates that the time-dependent mechanisms of corticosteroids can enable bidi-
rectional modifications of the interaction between the glucocorticoid and β-adrenergic systems, with 
direct impacts on activity-dependent synaptic plasticity within the hippocampus. 
 
Reported in Chapter 4, we were able to replicate this study in the rat basolateral amygdala. Simi-
larly, the β-adrenergic agonist, isoproterenol was shown to facilitate the induction of LTP within the 
amygdala, representing the efficacy of a fast-acting factor. However, corticosterone application 
predominantly displayed a suppressive effect on LTP, which was demonstrated by a gradual rever-
sal of β-adrenergic-facilitated LTP in the case of co-application of corticosterone and isoproterenol 
around LTP induction, and by a full suppression of the isoproterenol-mediated LTP in the case of 
corticosterone pretreatment hours in advance. All these represent a slow-onset suppressive effect 
of corticosteroids on synaptic plasticity in the amygdala – a structure highly associated with emo-
tional memory.  
 
We eventually elevated our research level to human study (Chapter 5), in which we asked our sub-
jects to view and memorise both neutral and (negatively) emotional pictures and had their real-time 
brain activity monitored through fMRI. We concentrated on the time-dependent effects of glucocorti-
coids by administering an identical stress dose of cortisol to subjects at different time-points. In this 
study, we have identified a general enhanced memory of negative stimuli. Moreover, a prior admini-
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stration of cortisol (several hours in advance) was found to diminish the proportion of the negative 
pictures among all pictures remembered, without altering the absolute numbers of the remembered 
pictures, indicating a weight shift in memory encoding for emotional information. Neuroimaging has 
located this effect to the left hippocampus. This demonstrates a delayed, presumably genomic, 
glucocorticoid effect on human emotional memory.  
 
In conclusion, we have investigated two types of stress hormones, focusing on measurement of 
functional outcomes and exploitation of multiple levels of research (i.e. in the rodent and human 
brains). Our results support the notion that a focus on the molecular mechanisms of stress hor-
mones is valid in the exploration of stress-mediated regulation of cognitive functions. These 
molecular actions can drive diverse regulatory patterns, best exemplified by the effects of glucocor-
ticoids; indeed, we have demonstrated their facilitative effects and suppressive actions in specific 
contexts. Above all, we have proposed a new perspective to take in examination of stress influ-
ences, which is fundamentally based upon the understanding of the time-dependency of the 
hormonal functions; by doing so, we can add significant value to established theories. Especially 
from human-level research, our results indicate a significant relevance to the control of the emo-
tional bias reflected in memory – likely achievable through glucocorticoids manipulation; this may 
lend support to newly developed therapeutic approaches in the field.  
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Nederlandse  
 
Titel:  Temporele aspecten van stress en geheugen 
 
Organismen leven zelden zonder stress. Stress ontstaat onder invloed van externe of interne stimuli 
die een potentiële bedreiging vormen voor essentiële levensprocessen van het organisme. Om hier 
het hoofd aan te bieden, wordt met behulp van het lichaam een inwendig evenwicht hersteld. Een 
hoofdrol in dit adaptieve proces – vooral wat betreft de cognitieve aspecten – is weggelegd voor het 
centrale zenuwstelsel (CZS) en het CZS is dan ook een belangrijk doelwitorgaan voor stress-
geïnduceerde fysiologische veranderingen. Dit brengt ondermeer met zich mee dat leer- en geheu-
genprocessen voortdurend en dynamisch beïnvloed worden door stressvolle omstandigheden. Dit 
leidt tot een veel-waargenomen verschijnsel, namelijk dat het opslaan en ophalen van informatie bij 
de mens gevoelig is voor stress. Deze waarneming vormde de aanleiding tot het huidige onderzoek 
dat tot doel heeft het mechanisme en principe te begrijpen dat ten grondslag ligt aan de impact van 
stress op leren en geheugen, en meer in het bijzonder, om te onrafelen waarom het geheugen niet 
uniform door stress wordt beïnvloed maar vaak op een tegenovergestelde wijze (d.w.z. toename 
versus afname van het geheugen). 
 
Stress leidt tot activatie van het sympatho-adrenomedullaire systeem en de hypothalamo-hypofyse-
bijnier as, die allebei de bijnier activeren leidend tot de afgifte van twee soorten hormonen: 
(nor)adrenaline en glucocorticoïden. Dit zijn, naast andere hormonen, de neuromodulatoren die – 
via hun actieve vormen in het CZS – de werking van de hersenen veranderen, via moleculaire pro-
cessen. Het zijn ook de twee stress hormonen waarop we ons in dit proefschrift geconcentreerd 
hebben. We hebben verder het onderzoek beperkt tot twee gebieden die belangrijk zijn voor ge-
heugenvorming, de hippocampus en amygdala; de hippocampus vanwege de algemeen aanvaarde 
rol in declaratief geheugen en de amygdala  vanwege een grote rol in emotioneel geheugen, aan-
gezien stress vaak gepaard gaat met negatieve emoties.   
 
Het onderzoek was gericht op functionele relevantie van stress hormonen voor geheugen, en werd 
op meerdere nivo’s uitgevoerd in ratten en mensen. In het dierexperimentele werk hebben we ge-
bruik gemaakt van een electrofysiologisch functioneel model op netwerk nivo, lange-termijn 
potentiatie (LTP), dat verwijst naar een langdurige versterking in de synaptische contacten tussen 
neuronen na activatie en neurotransmissie (activiteitsafhankelijke synaptische plasticiteit). Het vol-
doet aan enkele hoofdkenmerken van geheugenvorming en wordt alom als het best beschikbare 
model voor geheugen gezien. In de mens hebben we geheugenprestaties onderzocht en daarbij 
ook fMRI technologie gebruikt om van moment tot moment de veranderingen in hersenactiviteit 
tijdens het opslaan van informatie te kunnen onderzoeken.  
 
Met deze overwegingen in gedachten hebben we allereerst de inzichten van eerdere studies bestu-
deerd om tot een theoretisch model te komen waarin de werking van stress hormonen werd bezien 
vanuit een nieuw perspectief, waarbij tijdsafhankelijkheid in overweging werd genomen. Dit vormde 
het uitgangspunt voor de experimentele studies in de volgende hoofdstukken. In Hoofdstuk 2 is een 
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theorie kader geschetst waarin verschillende variabelen tegen het licht worden gehouden die de rol 
van stress op geheugen richting zouden kunnen geven. Vooral het belang van convergentie in tijd 
en plaats van ‘stress factoren’ in samenhang met het aan de stress gekoppelde leerproces is bena-
drukt. Stress vormt een onderdeel van de context en recente historie van de te leren informatie, het 
is van invloed op de wijze waarop nieuwe informatie wordt opgenomen en vastgelegd. Functionele 
regulatie hangt af van de moleculaire effecten van de modulerende factoren. In ons theoretisch 
model wordt dit vooral geïllustreerd door de werking van glucocorticoïden. Dit belangrijke type 
stresshormoon kan neurofysiologische processen in twee tegengestelde richtingen veranderen door 
gebruik te maken van verschillende, tijdsafhankelijke mechanismes, t.w. genonomisch en niet-
genomisch. De snelle niet-genomische werking faciliteert synaptische transmissie – in samenspel 
met andere snelwerkende stoffen (bv. noradrenaline, CRH),  terwijl het langzame gen-gemedieerde 
mechanisme juist leidt tot onderdrukking van synaptische transmissie. In het vervolg van het proef-
schrift hebben we geprobeerd dit model verder experimenteel te onderbouwen. 
 
In Hoofdstuk 3 hebben we eerdere observaties in het CA1 hippocampale gebied over de (in-
ter)acties van corticosteron en β-adrenoceptor agonisten uitgebreid naar de gyrus dentatus. In de 
gyrus dentatus vonden we geen effect van corticosteron zelf op LTP; een klein effect werd zichtbaar 
als de GABAerge transmissie werd onderdrukt. De β-adrenerge agonist isoproterenol bleek de in-
ductie van LTP te faciliteren. De belangrijkste observatie in de hoofdstuk was dat als corticosteron 
tegelijk met isoproterenol werd aangeboden synpatische potentiatie werd versneld (of versterkt 
tijdens de vroege fase van potentiatie), terwijl een voorbehandeling met corticosteron enkele uren 
voor isoproterenol behandeling de inductie van LTP juist onderdrukte. Dit resultaat geeft aan dat 
tijdsafhankelijke effecten van corticosteron bij kunnen dragen aan bidirectionele interacties tussen 
glucocorticoïden en het β-adrenerge systeem, wat direct impact heeft op activiteitsafhankelijke sy-
naptische plasticiteit in de hippocampus.  
 
Zoals beschreven in Hoofdstuk 4 werden deze resultaten gerepliceerd in de basolaterale amygdala 
van de rat. De β-adrenerge agonist isoproterenol faciliteerde inductie van LTP in de amygdala, het-
geen de werking van een snel werkend stress hormoon weergeeft. Toediening van corticosteron, 
echter, liet vooral een onderdrukkend effect zien, zoals duidelijk werd uit het geleidelijk normalise-
ren van β-adrenerge facilitatie van LTP wanneer corticosteron en isoproterenol tegelijk werden 
toegediend rond het opwekken van LTP, en uit de volledige onderdrukking van het effect van is-
oproterenol op LTP als corticosteron enkele uren eerder werd toegediend. Dit toont allemaal de 
langzame, onderdrukkende werking van corticosteroïden op synaptische plasticiteit in de amygdala, 
een hersenstructuur die sterk geassocieerd is met emotioneel geheugen. 
 
Tenslotte hebben we ons onderzoek naar het nivo van de humane hersenen getild (Hoofdstuk 5), 
waarbij we de proefpersonen vroegen om zowel neutrale als (negatief) emotionele plaatjes te bekij-
ken waarbij hun hersenactiviteit real-time m.b.v. fMRI werd gemeten. We concentreerden ons op de 
tijdsafhankelijke effecten van glucocorticoïden, door een vaste stress-dosis van cortisol aan proef-
personen te geven op verschillende momenten voor de taak. Over het geheel genomen werden 
negatieve plaatjes beter onthouden dan neutrale. Toediening van cortisol (enkele uren voor de 
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taak) bleek het percentage negatieve plaatjes die werden onthouden (t.o.v. het geheel) te onder-
drukken, zonder een effect te hebben op het totaal aantal onthouden plaatjes, hetgeen aangeeft dat 
het gewicht van negatieve informatie werd beinvloed. Neuroimaging gegevens gaven aan dat dit 
gepaard ging met veranderde functie van de linker hippocampus. Deze gegevens tonen een traag, 
waarschijnlijk gen-gemedieerd, glucocorticoïd effect aan op het emotionele geheugen bij mensen. 
 
Samenvattend: We hebben twee typen stress hormonen onderzocht, ons geconcentreerd op functi-
onele parameters en meerdere nivo’s van hersenwerking onderzocht in rat en mens. De resultaten 
ondersteunen het idee dat het inzoomen op moleculaire werkingsmechanismes van stress hormo-
nen een valide benadering is als men de regulatie van cognitieve functies door stress wil 
onderzoeken. De moleculaire effecten kunnen verschillende regulatoire routes activeren, die het 
best geïllustreerd kunnen worden aan de hand van glucocorticoïd effecten: deze kunnen faciliterend 
maar ook onderdrukkend werken afhankelijk van de specifieke context. We hebben vooral een 
nieuwe invalsblik ontwikkeld voor het onderzoek naar stress invloeden, een blik die gebaseerd is op 
het fundamentele begrip van de tijdsafhankelijkheid van hormonale effecten; op die wijze konden 
we een significante bijdrage leveren aan reeds bestaande theorieën. In het bijzonder de resultaten 
van de humane studies laten de relevantie zien van hormonen voor de mate waarin emotionele 
informatie wordt opgeslagen; dit effect wordt tot stand gebracht middels variatie van het glucocorti-
coïd nivo. Dit geeft een neurowetenschappelijke onderbouwing van eventueel nieuw te ontwikkelen 
therapieën in dit veld. 


