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Hoe de toestand van het brein en de ruimtelijke en sociale 
context neuronale informatieverwerking in de perirhinale 
cortex, hippocampus en sensorische cortex van de rat 
beïnvloeden

In dit proefschrift behandel ik de resultaten van twee in vivo elektrofysiologie ex-
perimenten die ik tijdens mijn promotie PhD onderzoek uitgevoerd heb. In deze 
experimenten hebben we eerst ratten getraind in een experimentele gedragsta-
ak. Nadat ze de taak geleerd hebben, hebben we apparaatjes genaamd ‘hyper-
drives’ op de schedel van de dieren geïmplanteerd. Deze hyperdrives bevatten te-
trodes die allemaal met kleine schroefjes individueel op en neer gedraaid konden 
worden. Door de tetrodes naar beneden te draaien konden we hen langzaam door 
het brein naar beneden bewegen totdat we bij onze doelgebieden aangekomen 
waren. Met tetrodes kunnen we zowel actiepotentialen van individuele cellen als 
lokale veldpotentialen (LVP) meten. Lokale veldpotentialen geven een aggregaat 
weer van de activiteit en synaptische inputs van alle nabije hersencellen. Gebrui-
kmakend van deze twee typen brein signalen hebben we onderzocht wat de rol 
is van de gemeten hersengebieden gedurende de taak die we de rat aangeleerd 
hebben.

Het eerste experiment was genaamd “Rat Robot” (hoofdstuk 5). In dit experiment 
hebben we de ‘klassieke’ versie van de hyperdrive gebruikt die ruimte bood aan 14 
tetrodes. In dit experiment hebben we onderzocht of een hersengebied dat geb-
ruikt wordt om bij te houden waar je zelf bent, ook gebruikt kan worden om bij te 
houden waar anderen zijn. De hippocampus bevat plaatscellen. Plaatscellen zijn 
selectief actief wanneer een dier zich op specifieke plekken in een ruimte bevindt. 
Aan de hand van de activiteit van één plaatscel kan bepaald worden of het test 
subject op een bepaalde plek in de ruimte is. Als het test subject zich echter niet 
in het plaatsveld van de plaatscel bevindt geeft de plaatscel geen informatie over 
waar het test subject kan zijn, anders dan niet in het plaatsveld. De activiteit van 
velen van deze plaatscellen - ieder met een eigen plaatsveld - kan geïntegreerd 
worden om te reconstrueren waar de waar het subject zich bevindt. In andere 
hersengebieden die belangrijk zijn in het plannen van bewegingen van bijvoor-
beeld de arm en handen zijn neuronen gevonden die geactiveerd worden als het 
test subject zelf een object oppakt, maar ook als het subject een ander dezelfde 
pakbeweging ziet maken. Dit soort cellen worden spiegelneuronen genoemd. In 
het Rat Robot experiment hebben we onderzocht of plaatscellen eenzelfde soort 
spiegelneuron-achtige activiteit laten zien. In dit geval zouden de plaatscellen 
niet alleen actief worden als het subject zich zelf in het plaatsveld bevindt, maar 
ook als het subject iemand anders door dezelfde plek ziet bewegen. Om dit te 
onderzoeken hebben we ratten getraind om de bewegingen van een kleine, op 
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afstand bestuurbare robot te volgen om beloningen te krijgen. Gedurende de taak 
bevond de rat zich in een apart compartiment wat middels een Plexiglas deur af-
gescheiden was van de maze waar de robot zich bevond. Zowel voor als na de ob-
servatie taak was de rat vrij om zelf rond te lopen op het maze gebied. Gedurende 
deze periodes konden we plaatscellen van de rat voor het maze gebied meten.

Tijdens ons experiment hebben we geen aanwijzingen gevonden van spiege-
lachtige activatie van plaatscellen. In plaats daarvan hebben we ontdekt dat de 
vuurfrequenties binnen de plaatscellen voor de rat zelf gemoduleerd worden 
aan de hand van de verschillende bewegingen van de robot. Neuronen maakten 
onderscheid tussen de twee verschillende “observeer de robot” taken en tussen 
verschillende onderdelen van een trial.

Een inherente moeilijkheid van dit type onderzoek is dat stereotype bewe-
gingen van de rat kunnen plaatsvinden in respons op de bewegingen van de ro-
bot. De activiteit van de plaatscellen die we gemeten hebben wordt ook beïnvloed 
door het bewegen van de rat. Hierdoor is het belangrijk echt goed te controleren 
dat de gevonden modulaties in de vuurfrequentie van de plaatscellen veroorzaakt 
worden door het bewegen van de robot en niet door het bewegen van de rat. Deze 
bewegingen kunnen aan elkaar gecorreleerd zijn. Door gebruik te maken van in-
formatie-theoretische maten konden we de modulaties van de vuur frequenties 
correleren aan de bewegingen van de robot, terwijl we voor de bewegingen van 
de rat corrigeerden. Deze analyses lieten zien dat er een groep neuronen was die 
specifiek op de robot reageerden. Saillant detail is dat deze groep neuronen uit 
zowel excitatoire als inhibitoire neuronen bestond.

In het tweede experiment genaamd Tast en Zien hebben we in samenwerking met 
de technische werkplaats van de Universiteit van Amsterdam een nieuwe versie 
van de hyperdrive ontwikkeld. In deze nieuwe hyperdrive was er plaats voor 36 te-
trodes. De aanwezigheid van deze extra tetrodes stelde ons in staat om meerdere 
hersengebieden tegelijkertijd te meten. In dit experiment hebben we gekozen om 
te meten in de primaire visuele cortex, barrel cortex, perirhinale cortex en het CA1 
gebied van de hippocampus. Doordat we tegelijkertijd metingen konden doen 
in 4 verschillende hersengebieden konden we interacties tussen deze gebieden, 
belangrijk voor perceptie en episodisch geheugen, onderzoeken. De eerste drie 
experimentele hoofdstukken van mijn proefschrift behandelen resultaten van 
het Tast en Zien experiment. Ondanks dat deze resultaten in hoofdstukken 2-4 
uit dezelfde dataset voortkomen behandelen ze elk verschillende onderwerpen 
en vraagstellingen. Als gevolg hiervan zullen de hoofdstukken afzonderlijk behan-
deld worden.

In hoofdstuk 2 hebben we eerst gekeken naar gamma oscillaties in de barrel cor-
tex. Vervolgens hebben we onderzocht of de hersengebieden die we gemeten heb-
ben ritmisch gekoppeld zijn. Verondersteld wordt dat gamma oscillaties lokaal 
gegenereerd worden en dat ze een belangrijke functie hebben bij actieve verw-
erking van signalen en feed-forward projecties in gebieden zoals de visuele cortex, 
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posterieure pariëtale cortex en de hippocampus. De aanwezigheid van gamma 
oscillaties in lokale veld potentialen van de barrel cortex is nog niet ondubbelz-
innig bewezen. In hoofdstuk 2 doen wij dit wel. We vonden robuuste gamma os-
cillaties en gamma fase koppeling van neuronen aan de gamma oscillaties. Om 
te onderzoeken wat het belang is van verschillende neuron types bij de generatie 
van gamma oscillaties hebben we de gemeten cellen opgedeeld in excitatoire en 
inhibitoire neuronen op basis van spike wave vorm karakteristieken. Hierna heb-
ben we bepaald op welke momenten tijden een gamma oscillatie de neuronen 
het meest actief zijn. De excitatoire neuronen die we gemeten hebben lieten een 
stabiele voorkeur zien voor het dal van de gamma oscillatie. Binnen de groep van 
interneuronen vonden we een tweedeling in fase koppeling. Eén groep interneu-
ronen vuurde voor de excitatoire neuronen in de gamma oscillatie en een groep 
interneuronen vuurde na de excitatoire neuronen. De groep interneuronen die het 
vroegst in de fase van de gamma oscillatie vuurde was het sterkst gekoppeld aan 
de oscillatie. Het fase koppelen van deze neuronen aan de gamma oscillatie werd 
niet gemoduleerd door gedrag. Gamma fase koppeling van zowel de late groep 
interneuronen als de excitatoire neuronen nam toe tijdens actieve gedragingen, 
zoals lopen. Deze resultaten suggereren dat deze vroege groep belangrijk is voor 
het genereren van gamma oscillaties. Vuren van de vroege groep van interneu-
ronen zou de activiteit van de excitatoire cellen kunnen sturen. De excitatoire neu-
ronen zouden vervolgens weer de late groep inhibitoire neuronen kunnen beïnv-
loeden. Ondanks het duidelijke verschil in gamma fase koppeling hebben we in de 
barrel cortex geen tweedeling gevonden in de koppeling van inhibitoire neuronen 
aan de fases van de beta of theta ritmes. Dit zijn twee andere, veel voorkomende 
ritmes in de barrel cortex.

Om te bevestigen dat de methode die we gebruikt hebben om neuronen op te 
delen in excitatoire en inhibitoire subtypen correct is, hebben we ook intracellulair 
gemeten data van de barrel cortex, waarbij de exacte subtypen bekend waren, ge-
classificeerd. Deze classificatie bevestigde de validiteit van de gebruikte extracel-
lulaire methode en vertelde ons eveneens dat zowel parvalbumine positieve (PV+) 
als somatostatine positieve (SSt+) neuronen deel uitmaken van de extracellulair 
gemeten groep van vermeende interneuronen. Volgens huidige inzichten zijn 
PV+ neuronen belangrijk voor het genereren van gamma oscillaties. De ‘vroege’ 
interneuronen zouden deze PV+ neuronen kunnen zijn. Tenslotte hebben we in 
tegenstelling tot eerdere publicaties laten zien dat gamma oscillaties ook gevon-
den kunnen worden in de membraanpotentialen van intracellulair gemeten data.

In het tweede deel van hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of gamma fase 
koppeling ook tussen hersengebieden plaatsvindt. Ondanks dat we binnen alle 
gebieden gamma fase koppeling vonden hebben we geen gamma fase koppel-
ing tussen de hersengebieden geobserveerd, noch in spike-LVP als in LVP-LVP 
fase koppeling. In tegenstelling tot het snelle gamma ritme hebben we wel fase 
koppeling tussen hersengebieden gevonden in langzamere ritmes (theta en beta 
banden).
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In het derde hoofdstuk hebben we onderzocht wat het effect is van de toestand 
van het brein op de manier waarop neuronen binnen en tussen hersengebieden 
samen vuren. Overdracht van informatie in het brein is niet een eenduidig pro-
ces. De activiteitstoestand beïnvloedt de manier waarop informatie verwerkt en 
doorgestuurd wordt naar verschillende hersengebieden. Eenzelfde prikkel leidt 
tijdens slaap tot hele andere brein patronen van activatie dan tijdens waken. Om 
informatieverwerking te meten hebben we informatietheoretische maten gebrui-
kt die overeenkomstig zijn met hoofdstuk 5. Een groot voordeel van deze maten 
is dat ze niet alleen lineaire correlaties, maar ook niet-lineaire correlaties kunnen 
meten. We hebben conditionele mutuele informatie (cMI) en conditionele ver-
traagde auto-mutuele informatie (cVAMI) berekend tijdens drie verschillende ac-
tiviteitstoestanden: Actieve waakzaamheid (AW), rustig waken (RW) en non-REM 
slaap (NREM). cMI meet overeenkomsten in activeringspatronen tussen paren van 
neuronen tijdens een bepaalde activiteit toestand. We kunnen in deze analyse 
de samenstelling van de paren variëren. We kunnen bijvoorbeeld twee neuronen 
kiezen die we in hetzelfde hersengebied gemeten hebben of juist twee neuronen 
uit verschillende gebieden nemen. cVAMI is een maat voor recurrente activite-
it. Met andere woorden: hoe goed kan de toekomstige activiteit van een neuron 
voorspeld worden door de huidige activiteit.

Binnen de gebieden was cMI over het algemeen het hoogst tijdens RW. Tus-
sen hersengebieden was cMI het hoogst gedurende RW tussen paren van neocor-
ticale neuronen. Paren bestaande uit hippocampale en neocorticale neuronen 
vertoonden de hoogste gezamenlijk gemoduleerde activiteit tijdens AW. cVAMI 
was in de neocortex lager tijdens NREM in vergelijking met AW en RW. In de hippo-
campus was cVAMI het hoogst tijdens AW, gevolgd door RW en het laagst tijdens 
NREM. Deze resultaten laten zien dat invloed van activiteitstoestand verschillend 
is tussen de gemeten hersengebieden, waarbij de neocortex en de hippocampus 
verschillende modulatie patronen laten zien.

Net als in hoofdstuk 2 hebben we hierna de neuronen geclassificeerd als ex-
citatoire of inhibitoire cellen. Connecties (gemeten als interacties) tussen hersen-
gebieden bestaande uit excitatoire paren zijn afhankelijk van de hersentoestand, 
terwijl verbindingen binnen hersengebieden deze afhankelijkheid niet laten zien. 
Connecties bestaande uit interneuronen zijn constant, zowel tijdens de verschil-
lende activiteit toestanden als binnen en tussen hersengebieden. Dit suggereert 
dat interneuronen een basale mate van verbinding handhaven onafhankelijk 
van gedragstoestand, terwijl excitatoire neuronen hun verbintenis variëren naar 
gelang gedragstoestand.

Tenslotte hebben we de gemeten neuronen opgedeeld gebaseerd op activi-
teit in de taak. De ene groep bestond uit cellen die activeren of deactiveren geba-
seerd op de verschillende segmenten van de taak en de ander uit cellen die geen 
taak gerelateerde variaties lieten zien. cMI liet zien dat taak gerelateerde neuronen 
een specifiek netwerk vormen tijdens AW. Deze connectie bleef behouden na de 
taak. Ook tijdens RW en NREM bleven koppels van taak gerelateerde neuronen 
sterker gekoppeld dan paren opgemaakt uit taak gerelateerde en niet taak ger-
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elateerd neuronen. Een interessante bevinding was dat ook paren bestaande uit 
niet taak gerelateerde neuronen hogere functionele koppeling lieten zien tijdens 
RW en NREM dan gemixte paren. Deze resultaten suggereren het bestaan van twee 
netwerken bestaande uit verschillende subpopulaties van neuronen die zelfs na 
de taak gescheiden blijven.

In het laatste ‘Tast en Zien’ hoofdstuk (hoofdstuk 4) behandelen we een onver-
wacht resultaat. De perirhinale cortex is belangrijk als overgang van de sen-
sorische neocortex naar de hippocampus. Het speelt een belangrijke rol in her-
kenningsgeheugen en perceptie. In hoofdstuk 4 beschrijven we neuronen die 
selectief actief zijn op verschillende ruimtelijke segmenten van de taak. In het 
Tast en Zien experiment hebben we ratten gemeten terwijl ze een visuele discrim-
inatie taak uitvoerden op een figuur-8 opstelling. De perirhinale neuronen die we 
gevonden hebben waren actief gedurende een heel segment van de figuur-8 op-
stelling, d.w.z. de linker arm, rechter arm en/of midden arm. Neuronen konden 
zelfs verschillende activatie patronen laten zien voor de verschillende segment-
en, bijvoorbeeld een toename in vuur activiteit tijdens de linker arm (ten opzichte 
van de midden arm) en een afname in activiteit in de rechter arm. Deze bimodale 
activatie patronen zouden een functie kunnen hebben in het onderscheiden van 
individuele segmenten in een omgeving.

De langdurige (de)activaties volgen een groot deel van de verschillende seg-
menten van de opstelling. Dit staat in tegenstelling tot de hippocampale plaats-
cellen die we tegelijkertijd gemeten hebben. Deze hippocampale plaatscellen 
hebben veel kleinere plaatsvelden en de deze plaatsvelden zijn verspreid over 
de omgeving. De langdurige (de)activaties in de perirhinale cortex beginnen en 
eindigen bij de vertakkingspunten van de opstelling. De gevonden vuur patronen 
konden niet verklaard worden door andere taak variabelen zoals correcte versus 
incorrecte trials, de locatie van de visuele cues, somatosensorische inputs of door 
korte-termijn geheugen effecten. Het links versus rechts onderscheid bleek altijd 
de belangrijke factor, onafhankelijk van wat er verder in de trials gebeurde.

Deze resultaten zijn onverwacht omdat ze een ruimtelijk geassocieerd pro-
ces aanduiden in een gebied dat doorgaans, volgens de literatuur, niet belangrijk 
zou moeten zijn voor de verwerking van ruimtelijke informatie. Om te zien of (top 
down) informatie uit de ruimtelijke hippocampus belangrijk is bij deze perirhinale 
responses hebben we gekeken naar fase koppeling tussen perirhinale vuur activi-
teit en het hippocampale theta ritme. De sterkte van de fase koppeling was gecor-
releerd met de mate van links/rechts selectiviteit van de perirhinale neuronen. 
Hoe sterker links/rechts selectief het perirhinale neuron was, hoe krachtiger het 
gekoppeld was aan het hippocampale theta ritme.


