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De hippocampus is een hersenstructuur die betrokken is bij het leren en opslaan voor 
lange termijn van feiten, gebeurtenissen, en plaats. Een groot deel van ons begrip 
van de neuronale activiteit die aan deze processen ten grondslag ligt hebben we te 
danken aan metingen van hippocampale cellen en netwerken in muizen en ratten. In 
deze studies wordt gebruik gemaakt van spatiele leer- en geheugentaken: terwijl de 
dieren (zich vrij bewegend) een bepaalde omgeving verkennen, wordt de bijbehorende 
hippocampale neuronale activiteit gemeten middels geimplanteerde elektroden 
en kunnen de mechanismes die ten grondslag liggen aan het vormen van spatieel 
geheugen worden achterhaald. De elektrische activiteit die in hippocampale neuronen 
en netwerken tijdens deze taken gemeten wordt, staat model voor hippocampale 
informatieverwerking in het algemeen. Omdat deze elektrofysiologische kenmerken 
van hippocampale spatiele informatieverwerking correleren met het succesvol leren 
en opslaan van deze informatie, kunnen deze metingen ook gebruikt worden om 
cognitieve defecten in geheugenstoornissen te onderzoeken. 
Fragiele X syndroom (FXS) is de meest prevalente erfelijke oorzaak van verstandelijke 
beperking en autisme en komt voor bij ongeveer 1 op de 6000 kinderen. Deze 
patienten zijn verstandelijk beperkt en vertonen onder andere epileptische toevallen, 
gedragsproblemen, en fysieke dysmorfie. Er is tot op heden echter geen effectieve 
behandeling voor FXS. Er bestaan een aantal proefdiermodellen van de ziekte, 
waaronder een muismodel: de Fmr1-KO muis, waarin hetzelfde gen gemuteerd 
is als in de humane patienten. Deze muis vertoont veel van de neurofysiologische 
en ontwikkelingskenmerken die in humane patienten worden waargenomen. Het is 
echter lastig gebleken de cognitieve symptomen van FXS betrouwbaar te modelleren 
in proefdieren, wat deels verklaart waarom er nog geen succesvolle behandeling voor 
is. 
In dit proefschrift trachtten wij een betrouwbaar proefdiermodel te vinden voor deze 
cognitieve symptomen, door te karakteriseren hoe het ontwikkelingsfenotype van 
FXS van invloed kan zijn op leer- en geheugenprocessen. We maten de activiteit van 
individuele neuronen alsmede de gelijktijdige activiteit van het neuronale netwerk 
in het CA1-gebied van de hippocampus, terwijl Fmr1-KO muizen een omgeving 
verkenden. Door deze data te vergelijken met hippocampale metingen in gezonde 
wildtype controlemuizen (WT) vonden wij een aantal abnormale elektrofysiologische 
kenmerken van spatiele informatieverwerking in de hippocampus van Fmr1-KO 
muizen. Wij vinden dus effecten van Fmr1-KO, verbonden aan een elektrofysiologisch 
fenotype dat ten grondslag ligt aan het succesvol opslaan van spatiele informatie. 

In hoofdstuk 2 beschrijven we dit defect in individuele neuronen: de manier waarop 
plaats gerepresenteerd wordt door deze cellen is in Fmr1-KO muizen minder stabiel 
dan in WT muizen. Dit robuuste verband dat wij vonden tussen het FXS genotype en 
abnormale informatieverwerking op het niveau van individuele neuronen gebruiken we 
in hoofdstuk 3 om een behandeling te testen. Een invloedrijke hypothese stelt op grond 
van basaal onderzoek dat ingrijpen in abnormale glutamaterge signaaltransductie in 
FXS mogelijk de symptomen daarvan kan bestrijden. Farmacologische behandeling 
van humane FXS patienten is echter niet effectief gebleken in het verbeteren 
van gedragseindpunten. In hoofdstuk 3 vinden wij ook geen verbetering van de 
stabiliteit van Fmr1-KO spatiele representaties middels farmacologische ingreep in 
glutamaterge signaaltransductie, wat benadrukt dat het elektrofysiologische kenmerk 
dat wij in hoofdstuk 2 vonden, mogelijk een goede graadmeter is om het effect van 
behandeling op cognitief functioneren van FXS te evalueren in Fmr1-KO muizen. 
In hoofdstuk 4 laten wij zien dat ook de manier waarop neuronale netwerken 
informatie verwerken is aangetast in Fmr1-KO muizen. Neuronen in CA1 vertonen 
gesynchroniseerde activiteit die elektrofysiologisch waarneembaar is in oscillaties 
met verschillende frequenties. Deze oscillaties ondersteunen de communicatie tussen 
neuronen in het verwerken van informatie en de lange-termijn opslag daarvan. In 
Fmr1-KO muizen blijken deze oscillaties hypersynchroon tijdens het verkennen van de 
omgeving, en wijkt de deelname van individuele neuronen aan de oscillatieritmes af 
van dat van WT- muizen. Deze bevindingen wijzen op aangetaste communicatie tussen 
neuronen. In rustperiodes na het verkennen van een omgeving kunnen neuronen in CA1 
zonder de afleiding van binnenkomende informatie van buitenaf hun activiteitspatronen 
opnieuw “afspelen”,hetgeen te meten is in kenmerkende netwerkactiviteit met hoge 



frequentie en amplitude (ripple activiteit). Deze activiteit blijkt bevorderend voor 
de verwerking en opslag van deze informatie in de hippocampus en neocortex. In 
hoofdstuk 5 laten wij zien dat ook tijdens deze rustmomenten de netwerkactiviteit 
gemeten in CA1 afwijkt in Fmr1-KO muizen ten opzichte van WT. Deze afwijking is 
een verdere indicatie van het verminderd vermogen van de hippocampus om spatiele 
informatie op te slaan. 
Met de elektrofysiologisch afwijkende kenmerken van spatiele informatieverwerking 
in neuronale netwerken in het hippocampale CA1-gebied van Fmr1-KO muizen 
beschreven in dit proefschrift hopen wij bij te dragen aan het voortschrijdend inzicht 
omtrent gebrekkige informatieverwerking van Fmr1-KO neuronen, die model kan 
staan voor de cognitieve symptomen waar humane FXS-patienten aan lijden. Een 
beter begrip van deze afwijkingen zal niet alleen leiden tot fundamentele inzichten 
in neuronale informatieverwerking, maar mogelijk ook tot een gerichte aanpak om 
defecten daarvan te verhelpen. 


