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Abstract 

Veranderingen in het neurale netwerk worden tegenwoordig gezien als de basis van geheugen 

formatie. Onder deze veranderingen moet gedacht worden aan de up-regulatie van de NMDA 

receptor, toename van de hoeveelheid synapsen, effectiviteit van de synaps etc. Een eiwit dat een 

belangrijke rol blijkt te spelen bij consolidatie zijn de NCAM’s. Onderzoeken waarbij antilichamen 

tegen NCAM werden toegediend lieten een leer effect zien dat lijkt op geheugenverlies wat wijst op 

weinig tot geen geheugenformatie. In dit artikel is onderzocht welke rol NCAM’s spelen in 

consolidatie en dan vooral als adhesion molecuul.  

NCAM’s in ongeglycocyleerde staat zijn in staat de adhesie kracht tussen twee membranen te 

vergroten. Deze vergrootte aantrekkingskracht zorgt ervoor dat een eenmaal gevormde synaps niet 

zo snel van vorm kan veranderen waardoor het gevormde netwerk niet veranderd. Onderzoek 

waarbij de synaps grootte na een leertaak beschreven werd, rapporteerde een toename in grootte 

van de synaps. Deze morfologische verandering hangt waarschijnlijk samen met de glycosylatie van 

NCAM en PSA  om de adhesie kracht te verkleinen, waardoor neuronen de mogelijkheid hebben de 

configuratie van de synapsen aan te passen of nieuwe synapsen te vormen.  Doordat de synaps 

kleiner of groter is geworden, kan de pre synaptische cel meer of minder invloed uitoefenen op de 

post synaptische cel. Er wordt verondersteld dat onder andere deze veranderingen betrokken zijn bij 

het leeproces. Timing van deze glycosylatie golven zijn echter cruciaal voor de vorming van lange 

termijn geheugen. 
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Inleiding 

Herinneringen worden gevormd door heractivatie van het neurale netwerk, dat ook geactiveerd 

word wanneer een  herinnering aangemaakt word. Bij deze heractivatie zijn verschillende 

hersengebieden betrokken ,maar niet alles wordt onthouden. Er wordt verschil gemaakt tussen het 

lange termijn geheugen en het korte termijn geheugen. Het huidige idee is dat het lange termijn 

geheugen alleen kan bestaan als er veranderingen aangebracht worden in de hersenen, en dan in het 

neurale netwerk dat die ervaring vast legt (Martin, et al,. 2000). De vorming van herinneringen 

gebeurt volgens de huidige modellen in drie fases; encoding, consolidatie en retrieval.   

Encoding 

Neuronen in de hersenen krijgen de informatie die zij moeten opslaan van de zintuigen. Het 

omzetten van informatie van de omgeving, van bijvoorbeeld geur, geluid, smaak, tast of licht , 

gebeurd in de zintuigen. De zintuigen geven die informatie door naar het corresponderende 

hersengebied. Dit omzetten van signalen uit de omgeving in voor de hersenen begrijpbare signalen, 

actiepotentialen,  wordt encoding genoemd. 

 

Consolidatie 

Dit is het daadwerkelijk veranderen van het neurale netwerk zodat de informatie vast gelegd wordt. 

Deze vastlegging gebeurd doordat dit netwerk sneller geactiveerd kan worden dan andere 

netwerken in die situatie en er juist heractivatie van het netwerk ontstaat. De term consolidatie 

wordt voor twee processen gebruikt: systeem consolidation en cellular of synaptische consolidatie. 

Systeem consolidatie is het veranderen van hippocampus- afhankelijk geheugen naar hippocampus -

onafhankelijk geheugen.  Synaptische consolidatie is stabiliseren van de effectiviteit van synapsen na 

activatie (Dudai, 2004). Als er verwezen wordt naar consolidatie wordt de vorm van synaptische 

consolidatie bedoeld. 

 

Retrieval 

Het ophalen van informatie dat geconsolideerd is word retrieval genoemd. Retrieval is dus het 

opnieuw activeren van de neuronen die toen ook geactiveerd werden.   

 

De hippocampus is een van de hersengebieden die in verband word gebracht met leren en 

geheugen. Andere gebieden zijn de enthorinal cortex en de amygdala. Huidig model is dat de 

hippocampus de verbinding legt tussen verschillende hersengebieden en vooral bij het spatiele 

geheugen van belang is.  De amygdala is meer betrokken bij emotionele herinneringen.  

 

Veranderingen in het neurale netwerk zijn nodig om informatie voor een langere tijd op te slaan 

(Martin, et al,. 2000). De neuronen in de hippocampus zijn gespecialiseerd in het leggen van 

contacten tussen verschillende neuronen. De neuronen in de hippocampus hebben dan ook een 

groter aantal contacten, synapsen, met andere neuronen dan neuronen in een ander hersengebied; 

geschat wordt 5% meer (Lee, et al., 1980). Verder zijn de neuronen in dit gebied erg makkelijk te 

veranderen, wat volgens huidige modellen aan de basis staat van het leren (Martin, et al,. 2000). Zo 

is een vergroting van het oppervlak van de synaps (Geinisman, et al,. 1993) en een vormverandering 

van de synaps (Schuster, et al,.1990) na een leertaak beschreven.  Deze veranderingen zorgen ervoor 

dat de pre synaptische cel meer invloed heeft op de post synaptische cel of dat de post synaptische 

cel minder snel geactiveerd word. 
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In feite is het opslaan  van informatie het aanpassen van het neurale netwerk door  de effecieëntie 

van de signaaloverdracht in de synaps te verbeteren of te verslechteren (Martin and Morris, 2002).  

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de effecieëntie van een synaps. Een 

postsynaptisch neuron kan de hoeveelheid receptoren voor een bepaalde neurotransmitter up- of 

downreguleren. Glia cellen kunnen de synaps beter isoleren waardoor afgegeven neurotransmitters 

minder snel via diffusie in de omgeving terecht komen. Of de presynaptische cel kan de hoeveelheid 

afgegeven neurotransmitters reguleren. Een andere manier om de effectiviteit van de synaps te 

veranderen is door de structuur van de synaps zelf te veranderen.  

 

Synapsen kunnen beschouwd worden als speciale cell adhesion structuren. Cell adhesion molecules 

(CAMs) spelen een belangrijke rol in de formatie, onderhoud en functionele modulatie van 

synapsen(Yamaguchi, 2002). CAMs zijn sterk betrokken bij verschillende processen, namelijk bij het 

contact met de toekomstige post synaptische cel,bij het onderscheid maken tussen pre- en 

postsynaptische cel, en bij de stabiliteit en signaalsterkte van de synaps(Yamagata, et al,.2003). CAMs 

kunnen dus een grote invloed op de effectiviteit van een synaps hebben.  Er zijn verschillende CAMs 

bekend die allemaal hun specifieke rol hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Een belangrijke eiwitfamilie die op bijna alle neuronen voorkomt zijn de neural cell adhesion 
molecules (NCAM).   NCAM’s maken een deel uit van de Ig superfamilie en komen voor op 
membranen van neuronen. NCAM’s zijn betrokken bij de formatie van cell-cell contacten tijdens 
ontwikkeling, regeneratie en synaptische plasticiteit (Schachner, 1997). Als de functionaliteit van 
NCAM’s vermindert wordt door antilichamen toe te dienen tegen NCAM’s, is er een effect te zien op 
long term potentiation (LTP) en het geheugen. (Luthi et al., 1994, Sandi et al., 1995). Dit duidt erop 
dat NCAM’s betrokken zijn bij de consolidatie. Naast invloed op consolidatie in de synaps lijkt het dat 
NCAM’s ook een rol spelen in de groei van dendrieten van neuronen en van astrocyten(Ditlevsen, et 
al,. 2010)  
 

2. NCAM’s en consolidatie 

 

Dat NCAM’s belangrijk zijn voor consolidatie blijkt uit verschillende onderzoeken.  In het onderzoek 

van Scholey en medewerkers (1995) wordt gevonden dat, als er antilichamen tegen NCAM 

Tabel 1. Verschillende soorten adhesie eiwitten 
Overzicht van adhesie eiwitten met hun rol welke op het celmembraan 
voorkomen. ECM: extra cellulaire matrix, LTP: Long Term Potentiation 
(Pozo K, GodaY., 2010) 

 

Categorie Rol

Integrins Herstructureren van ECM

Cadherin Synaps formatie en 
morphology

Ephrin/eph receptors Functie in zoogdieren
synaps nog niet helemaal 
duidelijk

NCAM Formatie en onderhoud 
van LTP (Rønn et al., 1995)
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toegediend worden in kippen van 1 dag oud, deze meer moeite hebben met het  uitvoeren van een 

passieve ontwijkingstaak dan controle dieren.  Ditzelfde effect is ook gevonden bij ratten (Doyle E, et 

al,. 1992). In deze twee studies werd de activiteit van NCAM verminderd door er antibodies tegen te 

maken. NCAM speelt dus een rol in consolidatie.  Wat erg interressant is, is dat er verschillende tijd 

spannes zijn waarbij dit effect optreedt. Alleen als anti-NCAM direct of 6 tot 8 uur na het uitvoeren 

van een leertaak worden toegediend, er amnnesia optreedt. Buiten deze twee periodes onstaat er 

geen amnesia.  Meer bewijs dat NCAM’s een rol spelen in consolidatie komt uit knock out studies 

waarin muizen met een knock out gen  voor NCAM  worden onderzocht. Deze muizen hebben 

kleinere hersenen en meer moeite met spatiale geheugentaken. Echt robuust bewijs is dit echter niet 

omdat de kleinere hersenomvang hier ook een rol in kan spelen.   

 
 
3. Het eiwit NCAM 
 
3.1 Structuur 

 
Tot nu toe zijn er 3 verschillende NCAM’s bekend die verschillen in, en genaamd zijn naar hun  

molecuul gewicht, 120, 140 en 180 kDa. Daarnaast is er nog een eiwit, L1 genaamd, dat dezelfde rol 

speelt.  Deze isoformen komen van hetzelfde gen en ontstaan door alternative splicing. De 120 kDa 

vorm is verankerd in het celmembraan. De 140 en 180 kDa  hebben nog een intracellulair deel welke 

voor intracellulaire signaling gebruikt kan worden.  Elk van deze moleculen heeft in het 

extracellulaire gedeelte twee fibronectinIII units, een plaats waar polysialic acid(PSA) aan kan binden 

en 4 immunoglobulin regio’s.  (Welz and Stork, 2003) Deze moleculen kunnen met het extra cellulaire 

deel andere NCAM’s binden (homophilic)  om zo een stevige verbinding tussen twee neuronen te 

verwezenlijken. Ook kunnen NCAM’s andere moleculen binden (heterophilic). De binding van PSA 

aan NCAM gebeurt posttranslationeel.  

 
 

 

 

 

Figuur 1. Structuur NCAM 

Verschillen tussen de NCAM versies.Elke NCAM heeft in het extracellulaire 

gedeelte  5 immunoglobulin regios waar andere eiwitten of NCAM’s aan 

kunnen binden. Aan de onderste immunoglobulin kan PSA gekoppeld 

worden. De moleculen verschillen in het intracellulaire gedeelte. NCAM 140, 

180 en L1 hebben een gedeelte waarmee intracellulaire signalling mogelijk 

is. (afbeelding Welz and Stork, 2003) 
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3.2 NCAM – eiwit bindingen 

 

NCAM’s kunnen binden aan andere NCAM’s om zo een contact te vormen met een andere cel.  

NCAM’s kunnen echter  ook aan andere eiwitten binden, deze binding kan extra cellulair zijn maar 

ook intracellulair. NCAM 180, een van de belangrijkste isovormen van NCAM’s, heeft een 

intracellulair deel dat aan spectrin, een eiwit van het cytoskelet, kan binden(Goridis, et al,. 1992) wat 

een rol kan spelen in de formatie en onderhouden van de structuur van de synaps.  

 

Verder kan NCAM interacties aangaan met de FGFR receptor waarbij extracellulaire ATP deze binding 

kan reguleren(Hubschmann, et al,. 2008). Binding van NCAM aan GFRa1 receptor downreguleert de 

expressie van NCAM en promoot binding van GDNF aan NCAM 140. De combinatie van GDNF aan 

NCAM140 zorgt voor de activatie van de intracellulaire kinases Fyn en FAK, welke betrokken zijn bij 

twee processen die belangrijk zijn bij  leren namelijk, axonal growth en Glia cel migratie(Paratcha, et 

al,. 2003).  

 

 

4. PSA-NCAM 

 

4.1  PSA 

 

 PSA  is molecuul  dat in staat grote hoeveelheden water op te nemen waardoor het door de 

toenemende sterische hinder moeilijk word om een eiwit – eiwit interactie te laten plaatsvinden.  De 

sterische hinder kan de binding van CAM’s, cadherines of integrines aan de post-synpatische cel 

verhinderen of moeilijker maken. Ook is PSA negatief geladen waardoor er bij te kleine afstanden 

meer afstoting ontstaat. Metingen waarbij de adhesie krachten tussen twee lipid  bilayers met 

NCAM’s erin, lieten zien dat als PSA aan NCAM bindt en er meer sterische hinder is van de PSA 

moleculen , de adhesie kracht minder wordt bij kleinere afstanden (Johnson, et al,. 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Sterische hinder PSA-NCAM 

Invloed PSA-NCAM op adhesie kracht tussen twee lipid bilayers. Als de 

hoeveelheid PSA-NCAM upgereguleerd wordt is het voor adhesie eiwitten 

moeilijker om te binden door de grotere afstand en de negatiefe lading 

(afbeelding Rutischauer, 2000). 
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4.2  Post translationele modificatie van NCAM door middel van PSA 

 

Het koppelen van PSA aan NCAM, een proces dat glycosylatie genoemd wordt,  kan verlopen door 

middel van twee enzymen PST en STX. Vooral tijdens de ontwikkeling van het zenuwstelsel zijn deze 

twee enzymen aanwezig (Kurosawa, et al,. 1997). Als het zenuwstelsel volgroeid is, is er weinig tot 

geen expressie van STX meer. De expressie van PST wordt  minder tijdens maturatie van het 

zenuwstelsel maar blijft wel aanwezig (Brocco, et al,. 2003) Dit correleert met de aanwezigheid van 

PSA in het zenuwstelsel. In tegenstelling tot NCAM’s die overal te vinden zijn, is PSA vooral te vinden 

in hersengebieden als de hippocampus(Seki  & Arai, 1991) en het enthorinale- hippocampale 

complex (Bonfanti, 2006). In deze hersengebieden blijven de concentraties PSA hoger dan 

gemiddeld.  Expressie van PSA-NCAM vindt plaats als een neuron geactiveerd wordt(Kiss, et al., 

1994). 

 

4.3 PSA – NCAM en consolidatie 

 

De plasticiteit die blijft bestaan door de blijvende aanwezigheid van PSA, na de maturatie van het 

zenuwstelsel, in hersengebieden die voor leren en geheugen belangrijk zijn, gecombineerd met de 

opvatting dat plasticiteit aan het zenuwstelsel de basis is van leren en geheugen, leidt tot de 

hypothese dat PSA-NCAM belangrijk is voor de consolidatie.  

 

Dat PSA-NCAM essentieel is voor de vorming van LTP blijkt uit het onderzoek van Eckhardt en 

medewerkers (2000). Hier hebben zij door middel van enzymen PSA van NCAM  verwijderd.  Waarna 

de vorming van LTP verminderde tot dat het bijna onmogelijk was. Een te hoge concentratie van PSA 

is echter ook niet goed. Er is een onder- en bovengrens voor de hoeveelheid PSA. Een concentratie 

van PSA buiten deze grenzen levert weinig tot geen LTP op. (Senkov, et al., 2006) Ditzelfde onderzoek 

laat ook het tijd afhankelijke effect zien. Als er twee uur na de leertaak kunstmatig PSA-NCAM 

toegevoegd wordt in muizen die een deficiëntie hebben voor NCAM (NCAM -/-) is er geen leereffect 

te zien. Als PSA-NCAM toegevoegd wordt 6 uur na de leertaak is er wel een leereffect te zien.  Met 

alleen NCAM of alleen PSA is er geen leereffect te zien 2 en 6 uur na de leertaak. PSA gebonden aan 

NCAM is dus tijdens de 6 uur fase na het uitvoeren van de leertaak cruciaal voor consolidatie. 

(Senkov, et al., 2006). Deze data word versterkt door andere onderzoeken waarin er antilichamen 

tegen PSA-NCAM worden gebruikt. Anti-PSA toegediend 10 uur na de leertaak gaf een vermindering 

in geheugen.  

 

4.4 PSA-NCAM synthese 

 

Verschillende onderzoeken hebben het vermoeden bevestigd dat er verschillende  golven van 

glycoprotein synthese zijn. Een eerste golf ongeveer 45 minuten na het uitvoeren van de leertaak 

was al bekend (Crowe, et al,. 1994),maar door experimenten die lieten zien dat toediening van PSA-

NCAM blokkers op verschillende tijdpunten na de leertaak invloed heeft op de consolidatie (sectie 

4.3),  lieten het vermoeden doen ontstaan dat er een tweede golf van glycoprotein synthese nodig is 

voor consolidatie. Deze tweede golf van glycoprotein synthese is  niet waar te nemen bij jonge 

kippen waarmee een zwakke leertaak wordt uitgevoerd. Een zwakke leertaak wordt normaal tot 

ongeveer 6 uur onthouden. Wanneer er een sterke leertaak wordt uitgevoerd, blijkt er een tweede 

glycoprotei n synthese golf te zijn welke nodig is voor consolidatie(Sandi, et al.,1995). Onderzoek van 
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Scholey laat zien dat NCAM’s een van de eiwitten zijn die bij dit proces betrokken zijn(Scholey, et all., 

1933). 

 

 

5. Synaps en NCAM 

 

5.1  Formatie synaps 

  

Signaal overdracht tussen neuronen wordt als de basis van de werking van het zenuwstelsel gezien. 

De contacten om deze actie potentialen over te brengen gebeurt in de synaps. NCAM’s spelen een 

grote rol tijdens de synapsformatie.  Neuronen in vitro gegroeid met een NCAM deficiëntie groeien 

als wild-type neuronen maar de hoeveelheid neuron-neuron contacten en synapsen is aanzienlijk 

lager en de synapsen die gemaakt worden zijn minder sterk dan synapsen die gemaakt worden 

tussen cellen met NCAM expressie.(Dityatev, et al,. 2000)  

 

Na het initiële contact tussen twee neuronen geven pre synaptische neuronen de voorkeur aan 

neuronen met een hoog NCAM 180 gehalte om de synaps formatie voort te zetten. Neuronen maken 

wel synapsen tussen neuronen met weinig of geen NCAM 180 maar als er een keuze is dan wordt de 

synaps aangelegd met een cel die veel NCAM 180 heeft. (Dityatev, et al,. 2000).  

 

De expressie van NCAM 180 neemt toe als de glutamaatreceptor AMPA geactiveerd wordt (Holst, et 

al,. 1998). Activatie van het neuron zorgt voor een toename in NCAM 180 waardoor eerder synapsen 

met dit neuron gevormd zullen worden. Dit gegeven komt overeen met metingen waarbij 

exciterende pulsen wel NCAM expressie verhogen maar inhiberende pulsen,  GABA receptor, niet 

(Dityatev, et al,. 2000). Ook kwantitatieve metingen van de hoeveelheid NCAM 180 na inductie van 

LTP in ratten liet een vermeerdering zien (Schuster, et al,. 1998).  

 

Dit wijst er op dat de NCAM’s nodig zijn voor het tot stand brengen van in ieder geval werkende 

synapsen. De verschillende vormen van NCAM hebben verschillende functies op synaps ontwikkeling 

(Polo-Parada, et al,. 2004). NCAM 180 is sterk aanwezig tijdens LTP op het post synaptische 

membraam terwijl NCAM 140 op pre en post synaptische cellen aanwezig is.(Fux, et al,. 2003)  

 

5.2 Downregulatie NCAM 

 

De hoeveelheid NCAM op het celmembraan is afhankelijk van de expressie en hoe snel NCAM na 

plaatsing op het cel membraan ge-endocyteerd wordt.  De hoeveelheid NCAM 180 in de periode van 

3-6 uur na het uitvoeren van een  avoindance training is lager dan de periodes 2 en 12 uur post 

training. Als de cel verhindert werd om NCAM 180 te downreguleren reageerden de ratten op 

dezelfde wijze op een passieve avoidance taak als ratten die behandeld waren met anti-NCAM.  Het 

is dus zeer aannemelijk dat de downregulatie van NCAM in het time window van 3-6 uur een rol 

speelt in de consolidatie. Tijdens deze downregulatie van NCAM 180 was er een stijging te zien in de 

hoeveelheid ubiquitine in de cel. Ubiquitine word aan een eiwit gekoppeld als deze gedegradeerd 

moet worden. In de periode na 6 uur is er weer een toename van de hoeveelheid NCAM op het 

celmembraan (Foley, et al,. 2000).  
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5.3 Synaps plasticiteit 

 

Nadat  de synaps gevormd is kan deze nog veranderd worden.  PSA-NCAM is onder andere 

verantwoordelijk voor de plasticiteit van de synaps. Na activatie wordt de hoeveelheid PSA-NCAM 

upgereguleerd (Kiss, et al,. 1994), waardoor het contact met de post-synaptische cel minder is. Ook 

wordt de hoeveelheid NCAM 180 downgereguleerd in de periode van 3-6 uur na de leertaak (Foley, 

et al,. 2000) Doordat er minder NCAM 180 is, is het contact tussen de post- en pre-synaptische cel 

minder. Doordat de adhesie kracht minder is door deze twee mechanismen is het mogelijk om de 

morfologie van de synaps aan te passen. Ratten welke geconditioneerd worden met een hoge toon 

in een oogblink experiment hadden een groter synaps oppervlak dan controle ratten. Deze toename 

ging gepaard met een afname van het aantal kleine synapsen. Een toename van het  totaal aantal 

synapsen was echter niet geconstateerd . De kleine niet-actieve synapsen worden iets vergroot 

waardoor zij functioneel kunnen worden. (Geinisman, et al,. 2000)  

 

Voor de morfoligische verandering van een synaps is onder andere het cytoskelet nodig voor 

ondersteuning en koppeling aan NCAM’s. Wanneer  cytochalasin D, een actine polymerisatie 

inhibitor, gebruikt wordt vlak voor of vlak na een leertaak is er minder tot geen formatie van 

geheugen (Mantzur, et al,. 2009). Western blot analyse laat zien dat 2 uur na de leertaak er meer 

cross-linked actine aanwezig is dan tijdens, 0.5 uur  of 6 uur na de leertaak (Rehberg, et al,. 2010). In 

diezelfde tijdspanne is er ook een downregulatie van NCAM 180 (sectie 5.2). Dit kan erop wijzen dat 

een verminderde adhesie inderdaad nodig is om de synaps structuur te veranderen. 

 

 

6. Discussie 

 

Dit artikel was begonnen met de vraag; welke rol NCAM’s spelen in consolidatie? Als eerste is het 

goed om te beseffen dat NCAM’s een klein onderdeel zijn van een veel groter geheel en dat NCAM’s  

lang niet alleen verantwoordelijk zijn voor het leerproces. Wel blijkt het uit onderzoeken dat NCAM’s 

erg belangrijk zijn voor consolidatie. NCAM’s zorgen er onder meer voor dat de hersenen de 

rigiditeit, maar ook de plasticiteit hebben om informatie te bewaren maar ook op te slaan.   

De rigiditeit ontstaat door het stabiliserende effect van NCAM’s op synapsen door de adhesie met de 

post synaptische cel te vergroten. Deze adhesie kracht tussen de pre- en post synaptische cel is aan 

te passen door de NCAM expressie aan te passen of door post translationele modificaties aan NCAM 

uit te voeren door er PSA aan te koppelen. De afname van adhesie tussen de twee membranen 

maakt het mogelijk om morphologische veranderingen in de synaps of cel te ondergaan. Deze 

verandering van het neurale netwerk wordt beschouwd als een van de mechanismen betrokken bij 

consolidatie.   

 

NCAM’s spelen verder nog achtergrondrollen in consolidatie waarbij het als signalling molecule 

optreed. Cellulaire veranderingen in neurale netwerk als dendrite growth of glia cel proliferatie zijn  

niet afhankelijk van maar kunnen wel beïnvloed worden door NCAM’s.  In dit artikel is daar echter 

niet zo diep op ingegaan omdat  vooral de rol als adhesie eiwit centraal stond.   

 

In dit artikel is de rol van NCAM in de  initiële consolidatie fase behandeld. Maar nadat een neural 

netwerk gevormd of geconsolideerd is kan deze hergeactiveerd worden. De heractivatie van dit 
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netwerk zorgt voor re- consolidatie. Tijdens reconsolidatie treedt er net als in initiële consolidatie 

een periode op waarin die labiel is alvorens weer stabiel te worden(Nader and Hardt, 2009). 

Vanwege de sterke vergelijking tussen reconsolidatie en initiële consolidatie is het te verwachten dat 

NCAM’s hier ook een rol in spelen. Of dat echter hetzelfde mechanisme is als initiële consolidatie 

moet nog onderzocht worden.  

 

Tegenwoordig komt er steeds meer bewijs dat NCAM’s een rol spelen in consolidatie tijdens stress. 

Het is bekend dat stress een belangrijke modulator is van cognitief functioneren en specifiek leren en 

geheugen. Onderzoek waarbij dieren een leertaak moeten uitvoeren onder steeds toenemende 

hoeveelheid stress laten eerst een positief effect zien van stress op leren. Echter, als de hoeveelheid 

stress teveel wordt geeft dit een negatief effect (Sandi and Pinelo, 2007). Wanneer de sterkte van de 

synaptische potentiatie wordt gemeten is er eenzelfde soort effect te meten. Eerst is er een stijging 

in de synaptische potentiatie bij toediening van corticosterone, een stresshormoon,  maar na een te 

hoge concentratie corticosterone neemt de synaptische potentiatie af (Sandi, 1998). Dat NCAM 

functie door corticosterone beïnvloed kan worden blijkt uit onderzoeken waarbij injectie van 

corticosterone een toename van NCAM in de prefrontale cortex(Sandi en Loscertales, 1997) en een 

afname van glycoprotein synthese 3 uur na injectie(Venero, et al., 1996). Wanneer corticosterone 

echter voor 21 dagen achter elkaar gegeven word is er een afname in NCAM expressie(Venero, et al., 

1996). 

 

Deze daling van NCAM expressie zou een rol kunnen spelen in cognitieve klachten bij mensen met 

een chronische stress stoornis. Hiervoor moet echter de preciese werking van stresshormonen op 

NCAM beter onderzocht worden. De afname van de hoeveelheid NCAM’s en de afname van 

glycoprotein synthese zijn intressant en een mogelijk aanknopingspunt. Meer inzicht in hoe NCAM’s 

cognitief werkzaam zijn kan in de toekomst mogelijke therapïeen of behandelingen effectiever 

maken.  
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