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ACHTERGRONDD EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Dee hersenen vormen een complex orgaan waarvan het tot op heden een mysterie is hoe 
hett precies functioneert. Het enorme aantal zenuwcellen ('neuronen') en een veelvoud aan 
verbindingenn tussen deze cellen zijn de basis voor een diversiteit aan neuronale netwerken en 
systemenn die de cognitieve functies van de hersenen mogelijk maken. 

Onzee hersenen geven ons het vermogen om ervaringen te onthouden en ook om nieuwe 
vaardighedenn aan te leren. Dit geheugen stelt ons in staat om voorspellingen te maken over 
watt er zal gebeuren in de (nabije) toekomst in bepaalde situaties, zodat vervolgens een 
passendee actie kan worden ondernomen. 

Delenn van de hersenen die belangrijk worden beschouwd voor declaratief geheugen, 
d.w.z.. herinneringen aan gebeurtenissen en kennis van feiten, vormen tezamen het 
zogenaamdee 'hippocampale geheugen systeem'. Dit systeem omvat zowel de hippocampale 
formatiee (bestaande uit de gebieden: dentate gyrus, CA3, CAI en subiculum) en de vlakbij 
gelegenn parahippocampale regio (bestaande uit de gebieden: ento-, peri- en postrhinale cortex, 
pre-- en parasubiculum). Hoe functioneren deze hersengebieden ten einde de opslag en het 
weerr ophalen van herinneringen mogelijk te maken? 

Inn dit proefschrift heb ik mij voornamelijk geconcentreerd op de entorhinale cortex en 
dee interacties van de entorhinale cortex met de gebieden in de hippocampal formatie. Het is al 
langee tijd bekend dat de entorhinale cortex en de hippocampale formatie sterk met elkaar 
verbondenn zijn. In feite is de entorhinale cortex de voornaamste toegangspoort voor 
zintuiglijkee informatie die vanuit de neocortex de hippocampale formatie bereikt. Verwerkte 
informatiee die de hippocampale formatie verlaat via CAI en subiculum wordt teruggezonden 
naarr de neocortex, hoofdzakelijk via de entorhinale cortex. Dit tweerichtingsverkeer tussen de 
hippocampall  formatie en de entorhinal cortex is essentieel voor geheugenprocessen. 

Dee studies beschreven in de hoofdstukken 2-6 zijn uitgevoerd om de interacties tussen 
dee entorhinale cortex en de hippocampale formatie èn tussen verschillende groepen neuronen 
binnenn de entorhinale cortex beter in kaart te brengen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 
zowell  anatomische als elektrofysiologische technieken in een diermodel, de rat. Het 
onderzoekk spitste zich toe op de aanwezigheid van mogelijke 're-entrant circuits', d.w.z 
circuitss waar de informatie terug kan keren op de plek waar het vandaan kwam, met als doel 
zowell  de anatomische specificiteit alsook de functionaliteit van deze circuits te onthullen. 

SAMENVATTINGG VAN DE RESULTATEN 

Veell  is bekend over de organisatie van de verbindingen die lopen van de entorhinale 
cortexx naar de verschillende gebieden in de hippocampale formatie. Zoals elk corticaal gebied 
bestaatt de entorhinale cortex uit verschillende lagen, en alleen neuronen in de oppervlakkige 
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lagenn (i.e. laag II en III ) projecteren naar de hippocampale formatie, nl. naar de dentate gyrus 
enn CA3 (laag II) en naar CAI en subiculum (laag III) . Deze verbindingen vertonen en 
specifiekee topografie, d.w.z. dat de locatie van de cellen in the entorhinal cortex bepaalt naar 
welkk deel van de hippocampale formatie subgebieden het projecteert (dit is samengevat in 
figuurr 1.3B in hoofdstuk 1). 

Minderr is bekend over de projecties van CAI en subiculum naar de entorhinale cortex. 
Inn hoofdstuk 2 hebben we met behulp van een anatomische tracer studie laten zien dat het 
subiculumm voornamelijk projecteert naar de diepe lagen van de entorhinale cortex (i.e. laag V 
enn VI) en in veel mindere mate naar de oppervlakkige lagen, wat in overeenstemming is met 
voorgaandee studies. De resultaten lieten ook zien dat deze verbindingen een topografie 
vertonen,, die overeenkomt met de topografie van de omgekeerde projecties (i.e. van de 
entorhinalee cortex naar subiculum). Deze resultaten suggereren, in combinatie met wat 
bekendd is over de topografische organisatie van andere verbindingen in het hippocampale-
entorhinalee systeem, dat er verschillende informatie stromen relatief gescheiden verwerkt 
wordenn in de entorhinal cortex en hippocampale formatie. Het feit dat informatie terug kan 
kerenn in de entorhinal cortex op de plek waaruit het eerder ontsprong, zou in principe de basis 
kunnenn vormen voor meerdere 're-entrant circuits' (zoals aangeven in figuur 6.1 in hoofdstuk 
6).. Een belangrijk punt hierbij is dat er in de entorhinale cortex een scheiding lijk t te bestaan 
tussenn cellen die projecteren naar de hippocampal formatie (nl. de oppervlakkige lagen) en de 
cellenn die informatie ontvangen van CAI en subiculum (nl. de diepe lagen). Recente 
anatomischee studies hebben echter aangegeven dat er verbindingen bestaan tussen diepe en 
oppervlakkigee lagen die een essentiële link vormen voor 're-entrant circuits'. 

Inn een tweede studie hebben we de elektrofysiologische eigenschappen van de 
subiculum-entorhinalee cortex verbinding in meer detail geanalyseerd (hoofdstuk 3). Hierbij 
hebbenn we gekeken naar de activiteit van populaties van neuronen en van enkele neuronen in 
reactiee op een elektrische stimulus in het subiculum. De resultaten van deze studie lieten 
duidelijkk zien dat neuronen in de diepe lagen van de entorhinale cortex geactiveerd worden en 
actiee potentialen vuren na subiculum stimulatie, hetgeen overeenkomt met de anatomie. Een 
interessantee bevinding was dat deze actie potentialen zich ook leken te verspreiden naar de 
oppervlakkigg gelegen apicale dendrieten van diepe laag neuronen ('backpropagation'). Actie 
potentialenn in de dendrieten worden meestal geassocieerd met het fenomeen van synaptische 
plasticiteit.. Het is dus mogelijk dat de sterkte van de synapsen op de apicale dendrieten van 
diepee laag neuronen verandert als ze actief zijn op het moment dat deze neuronen actie 
potentialenn vuren in reactie op prikkels vanuit de hippocampal formatie. Op deze manier kan 
eenn associatie tussen de twee verschillende inputs worden gevormd. 

Dee resultaten beschreven in hoofdstuk 3 lieten niet alleen zien dat stimulatie van 
subiculumm neuronen in diepe lagen activeerde, maar ook dat neuronen in laag III reageerden. 
Dezee activiteit was vertraagd ten opzichte van de respons in diepe lagen en verdween als de 
allee neuronale activiteit in diep lagen werd geblokkeerd. Dit toonde aan dat prikkels vanuit de 
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hippocampall  formatie in principe neuronen in oppervlakkige lagen in de entorhinale cortex 
kunnenn activeren met de diepe lagen als tussenstation. Met andere woorden, we hebben hier 
eenn functionele diep-naar-oppervlakkige verbinding in de entorhinale cortex aangetoond. Zijn 
dee geactiveerde neuronen in de oppervlakkige lagen ook de neuronen die naar de 
hippocampalee formatie projecteren? Is dit circuit daadwerkelijk een functioneel 're-entrant 
circuit'?? Om dit te onderzoeken hebben we tegelijkertijd de activiteit gemeten van populaties 
vann neuronen in de entorhinale cortex, CAI en dentate gyrus (hoofdstuk 4). Een enkele 
stimulatiee van hippocampale formatie output naar de entorhinale cortex gaf geen indicatie van 
're-entrance'.. Echter, als we subiculum meerdere keren met een kort interval stimuleerden, 
dann vonden we dat entorhinale cortex responsen waren versterkt, wat uiteindelijk leidde tot 
hett simultaan vuren van oppervlakkige laag cellen. Tegelijkertijd, ontwikkelden zich 
responsenn in CAI en dentate gyrus, waarvan de locatie en timing overeenkomt met wat we 
zoudenn verwachten op basis van de 're-entrance' hypothese. 

Blijkbaarr kunnen prikkels vanuit de hippocampal formatie inderdaad de cellen in de 
entorhinalee cortex activeren die projecteren naar de hippocampale formatie. Dit betekent dat 
nieuwee informatie die vanuit de neocortex binnenkomt in de oppervlakkige lagen van de 
entorhinall  cortex kan worden geïntegreerd met verwerkte informatie afkomstig van de 
hippocampalee formatie. Op die manier is vergelijking tussen deze twee informatie stromen 
mogelijk.. Wat precies wordt vergeleken en wat de resultaten zijn van zo'n vergelijking is 
echterr niet duidelijk. In theorie zou een 're-entrant circuit' zoals hierboven beschreven een 
mechanismee kunnen bieden voor de generatie en in stand houden van persistente activiteit 
('reverberatie').. Persistente activiteit wordt gezien als een manier om dynamisch informatie 
opp te slaan, zoals bijvoorbeeld is gesuggereerd voor het werkgeheugen. Of reverberatie van 
activiteitt ook daadwerkelijk plaatsvindt onder normale fysiologische omstandigheden is 
echterr nog niet aangetoond. 

Dee resultaten beschreven in hoofdstuk 4 lieten zien dat signalen die op 're-entrance* 
duidenn zowel in CAI en de dentate gyrus optraden. Dit betekent dat de projecties van 
entorhinalee cortex diepe lagen eindigen op neuronen in zowel laag III en laag II. Deze twee 
routess waren echter verschillend gemoduleerd door het type anesthesie dat werd gebruikt. Zo 
wass 're-entrance' in CAI te zien onder zowel ketamine/xylazine en urethaan anesthesie. 'Re-
entrance'' in de dentate gyrus was echter alleen te zien onder urethaan anesthesie. Onze 
resultatenn geven geen directe aanwijzing over een mogelijk mechanisme dat verantwoordelijk 
iss voor het verschil in gevoeligheid van de twee 're-entrance' routes voor ketamine/xylazine 
enn urethaan. Desalniettemin wijst dit resultaat er mogelijk op dat de twee routes differentieel 
gemoduleerdd kunnen worden en dat afhankelijk van bijvoorbeeld de gedragstoestand de ene 
routee actiever is dan de andere route. 

Alhoewell  stimulatie van het subiculum waardevolle informatie kan geven over de 
interactiee tussen de entorhinale cortex en de hippocampale formatie, is het onwaarschijnlijk 
datt een vergelijkbare massale activatie plaatsvindt onder normale fysiologische 
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omstandigheden.. Daarom hebben we in hoofdstuk 5 gekeken naar de spontane activiteit die te 
metenn is in de entorhinale cortex en de hippocampale formatie. In voorgaande studies zijn 
verschillendee oscillaties en andere activiteitspatronen beschreven, elk gekarakteriseerd door 
dee locatie waar ze kunnen worden gemeten, het mechanisme waardoor ze worden 
gegenereerd,, hun relatie met de gedragstoestand (i.e. exploratie, immobiliteit, REM-slaap, 
SWS-slaap)) en door de interacties met andere activiteitspatronen. 

Eénn van de oscillaties die kunnen worden gevonden tijdens slaap en ook onder 
anesthesie,, is een laag frequente oscillatie (~1 Hz, 'slow oscillation'). Deze slow oscillation is 
beschrevenn in de neocortex, maar weinig is bekend over slow oscillations in de hippocampale 
formatiee en entorhinale cortex. We vonden in de studie beschreven in hoofdstuk 5 zowel in de 
oppervlakkigee lagen van de entorhinale cortex alsook in CAI en de dentate gyrus lokaal 
gegenereerdee slow oscillations. Ook ontdekten we dat neuronen in alle lagen van de 
entorhinalee cortex actie potentialen vuren in fase met de slow oscillation. De slow oscillations 
inn de entorhinale cortex waren coherent met de slow oscillations in de hippocampale formatie, 
alhoewell  we op basis van onze resultaten geen definitieve conclusie kunnen trekken over de 
richtingg van de communicatie tussen de entorhinal cortex and hippocampale formatie tijdens 
dee slow oscillation. De slow oscillations in de entorhinal cortex vertoonden een relatief sterke 
relatiee met andere activiteitspatronen in de entorhinale cortex, zoals 'sharp potentials' en hoog 
frequentee gamma oscillaties. De relatie met 'sharp waves' in CAI was echter minder 
overtuigend. . 

Volgenss één theorie wordt informatie opgeslagen in the hippocampale formatie opnieuw 
afgespeeldd tijdens de fase van slaap waarin de slow oscillations voorkomen. Op die manier 
zoudenn deze 'geheugens' worden opgeslagen in de neocortex ('consolidatie'). De 'sharp 
waves'' in CAI zouden een fysiologische expressie kunnen zijn van dit proces. Tijdens 
dezelfdee fase van slaap, echter, zijn andere activiteitspatronen aanwezig, zoals de slow 
oscillation,, sharp potentials en gamma oscillaties. Wat zou de rol van deze activiteiten in 
geheugenprocessenn tijdens slaap kunnen zijn? Een antwoord is moeilijk te geven op dit 
momentt en het is duidelijk dat meer studies benodigd zijn. We kunnen echter speculeren dat 
dezee activiteitspatronen een mechanisme verschaffen om de activiteit in de hippocampale 
formatiee and andere corticale gebieden te coördineren tijdens de geheugenprocessen die 
plaatsvindenn tijdens slaap, zowel op korte en lange tijdschaal. 

CONCLUSIE E 

Hett onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft geleid tot een aantal duidelijke 
resultatenn die laten zien dat de entorhinale cortex meer is dan alleen maar een doorgeefluik 
vann neocorticale informatie naar de hippocampal formatie en andersom. De diep-naar-
oppervlakkigee connecties in de entorhinale cortex geven de mogelijkheid om beide informatie 
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stromenn te integreren. Deze integratie gebeurt op een anatomisch specifieke wijze, gedicteerd 
doorr de topografie van de projecties tussen de entorhinale cortex en de hippocampale 
formatie.. De twee parallele 're-entrant circuits' die zo worden gevormd, de een via laag III 
naarr CAI en de ander via laag II naar de dentate gyrus, zijn mogelijkerwijs functioneel 
verschillend.. Toekomstige studies zullen moeten onthullen wat precies de rol is van de 're-
entrantt circuits' in geheugenprocessen, hoe ze gereguleerd worden en wat de functionele 
betekeniss is van de diverse oscillaties en andere activiteitspatronen in het hippocampale-
entorhinalee circuit. 
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