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Summary 
 
 

 
 
In this dissertation we studied the role of α7 nicotinic acetylcholine receptors 
(α7 nAChRs) in memory processes. α7 nAChR functioning was assessed on a 
behavioral and mechanical level in order to evaluate different possibilities to 
utilize this receptor subtype for treatment possibilities in different psychiatric 
and neurological disorders. The allosteric theory of ion channel functioning, 
which describes the plausible functioning of ligand-gated ion channels like α7 
nAChRs, predicts that ion channel receptors can exist in different 
conformational states. This was described in more detail in Chapter 1. 
Furthermore, this chapter provided more background information on cognitive 
dysfunction, tools for preclinical research, α7 nAChRs and the effect different 
types of ligands can have upon ion channels. 
 
 
Chapter 2 provided a comprehensive overview of the existing literature on 
memory functioning. Specifically, this chapter reported a brief historical 
overview of memory research as well as current theories and associated 
neuroanatomy. Human as well as animal studies were discussed. It was shown 
that these theories cannot fully explain the findings from empirical studies that 
examined the role the medial temporal lobe has in declarative memory. 
Therefore, in this chapter, we combined findings reported in the literature 
regarding theories/models of hippocampal functioning and declarative memory 
into a comprehensive unified framework of recognition and recall. 
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In Chapter 3, we discussed how to reliably assess different memory processes in 
rodent models. This is important in order to be able to effectively perform 
preclinical research to find memory improving drugs. This chapter focused on 
the memory test which was employed in several studies in this dissertation, the 
object recognition task (ORT). Taken together, object recognition appears to be 
a common ability of rodent species, but different strains have different memory 
capacities and sensitivities to scopolamine, individual housing leads to higher 
performance and performance of females is dependent on the estrous cycle 
phase. In addition, we discussed different pitfalls that can accompany this task.  
 
 
Chapter 4 focused on how cognitive deficits as encountered in different 
psychiatric and neurological disorders can be modelled in rodents. Since 
ameliorating these dysfunctions can dramatically improve the quality of life of 
patients, developing treatments, or ‘cognition enhancers’, is a major area of 
interest for the pharmaceutical industry. A diverse range of animal models is 
being used to identify potential cognition enhancing drugs and such models can 
be based on pharmacological deficits, the naturally occurring aging process 
and/or introduction of transgenic constructs in rodents. A representative 
selection of rodent models of cognitive impairments in relation to common 
neurological and psychiatric disorders, were described in this chapter. Lastly, 
translation of these models to the clinic and their limitations and difficulties 
were described. Different validities, and to what extent these animal models 
satisfy these criteria, were explained as well.  
 
 
The following chapters focused on cognition enhancement. The role of α7 
nAChRs in memory processes and memory formation was investigated in 
rodents. Several studies were performed in order to further increase our 
understanding of the role these receptors, and their different ligands, play in 
enhancing memory processes.  
 
In Chapter 5 the first experimental study, in which a novel partial α7 nAChR 
agonist (EVP-6124 or encenicline) was evaluated in vitro and in vivo, was 
described. EVP-6124 restored memory function in scopolamine-treated rats in 
the ORT. Furthermore, this compound fully restored natural-, or delay-
dependent forgetting in this paradigm. This improvement was blocked by the 
selective α7 nAChR antagonist methyllycaconitine (MLA). Furthermore, co-
administration of sub-efficacious doses of the acetylcholinesterase inhibitor 
(AChEI) donepezil and EVP-6124, which had no effect when administered 
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separately, fully restored memory after a scopolamine-induced memory deficit. 
Accordingly, in co-application experiments of EVP-6124 with ACh, sustained 
exposure to EVP-6124 in functional investigations in oocytes caused 
desensitization at concentrations greater than 3 nM, while lower concentrations 
(0.3–1 nM) caused an increase of the ACh-evoked response. These actions were 
interpreted as representing a co-agonist activity of EVP-6124 with ACh on α7 
nAChRs. The concentrations of EVP-6124 that resulted in physiological 
potentiation were consistent with the free drug concentrations in the brain that 
improved memory performance in the ORT. These data suggest that the 
selective partial agonist EVP-6124 improved memory performance by 
potentiating the ACh response of α7 nAChRs and support new therapeutic 
strategies for the treatment of cognitive impairment. 
 
 
Chapter 6 described a study in which the (sub)chronic effects of the partial α7 
nAChR agonist EVP-6124 were investigated. The objective was to assess 
whether tolerance to the behavioral effect, which is suggestive of receptor 
desensitization, for this specific drug developed. Specifically, the effect of acute 
and six-day continuous minipump administration of EVP-6124 on memory 
performance in rats was investigated. The results indicated that at EVP-6124 
plasma concentrations that optimally enhanced memory in the ORT, tolerance 
did not develop after six days of continuous treatment. This could suggest that 
at cognition-enhancing doses, no functional desensitization of the α7 nAChRs 
occurred. However, this statement needs to be validated in future in vitro 
desensitization studies. 
 
 
In Chapter 7 an experimental preclinical pharmacological model for cognitive 
impairments associated with schizophrenia (CIAS) was assessed. We validated 
the subchronic MK-801 model. Acute N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) 
blockade using MK-801, a non-competitive antagonist to NMDARs, is assumed 
to produce temporary cognitive impairments in mice similar to those seen in 
schizophrenic patients. Less was known, however, about the effects of 
subchronic MK-801 administration on cognition. The spatial memory 
performance of mice was assessed after subchronic treatment with MK-801. 
Subchronic MK-801 treatment caused lasting memory deficits, which were 
ameliorated by acute doses of the α7 nAChR agonist PHA 568487 and the AChEI 
donepezil, but were unaffected by acute administration of the atypical 
antipsychotic risperidone. This led to the conclusion that subchronic 
administration of MK-801 may lend this pharmaceutical model increased face 
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validity, while its resemblance to prodromal schizophrenia makes it suitable for 
screening new CIAS treatments. 
 
 
Chapter 8 described mechanistic and behavioral studies which investigated an 
alternative strategy to enhance memory performance by utilizing α7 nAChRs. 
The objective was to investigate the cognition enhancing properties of low dose 
administration of selective α7 nAChR antagonists in rats. The compounds used 
for these studies were MLA and Compound 7i. Interestingly, we found that low 
doses of MLA and Compound 7i improved object recognition memory at a 24 h 
retention interval. Conversely, higher doses impaired the memory performance 
at a shorter 1 h retention interval. In addition, the same compounds were 
studied in a model of neuronal plasticity, long-term potentiation (LTP). We 
demonstrated that pre-tetanus low-dose administration of MLA or Compound 7i 
produced a longer lasting potentiation. Moreover, microdialysis studies showed 
that low dose MLA administration substantially increased hippocampal 
glutamate efflux which has been found to be related to object memory 
processes. In summary, while the main focus of the α7 nAChR as a target for 
cognition enhancement lies on agonists and positive modulators, antagonism of 
these receptors at low doses might also prove to be a valuable tool for cognition 
enhancement in Alzheimer’s disease or schizophrenia. 
 
 
To summarize, in this dissertation the role of α7 nAChRs in memory processes 
was studied on a behavioral and mechanical level. We specifically emphasized 
on the role of α7 nAChRs in Alzheimer’s disease and schizophrenia. α7 nAChR 
ligands might prove to be very beneficial to ameliorate cognitive dysfunction as 
encountered in both Alzheimer’s disease and schizophrenia. Based on our 
findings we conclude that the most promising α7 nAChR ligands for cognition 
enhancement are selective partial agonists and antagonists at very low 
concentrations. We have put the idea forward that both ligand types might 
actually work via the same mechanism, i.e. modulation of the conformational 
states of the ion channel. This could lead to modulation of the desensitized 
state, i.e. less desensitization of the receptor or easier transformation to an 
active state. Alternatively, antagonism might also transform the conformational 
closed states of the ion channel into a state with is more susceptible to agonist 
binding, given that the antagonist concentration is low enough. This however, 
remains speculative. In conclusion, the findings of α7 nAChR partial agonists and 
antagonists to enhance α7 nAChR functioning might shed a new light upon the 
allosteric theory of ion channel functioning. 



 
 
 
 
 
 
 

Samenvatting 
 
 

 
 
In dit proefschrift hebben we de rol van α7 nicotine acetylcholine receptoren 
(α7 nAChRs) in geheugenprocessen onderzocht. We hebben het functioneren 
van de α7 nAChRs bestudeerd op een gedragsmatig en mechanistisch niveau. 
Het doel hiervan was te evalueren welke mogelijkheden er zijn om dit receptor 
subtype als farmacologische behandeling voor verschillende psychiatrische en 
neurologische aandoeningen te gebruiken. Om het mogelijke mechanisme 
achter ion kanalen (zoals de α7 nAChRs) te beschrijven wordt de allosterische 
theorie van ion kanalen gebruikt. Deze theorie voorspelt dat ion kanaal 
receptoren zich in verschillende conformationele toestanden kunnen bevinden. 
Een gedetailleerde beschrijving van dit model werd gegeven in Hoofdstuk 1. 
Verder gaf dit hoofdstuk meer achtergrond informatie omtrent cognitieve 
stoornissen, methodieken van preklinisch onderzoek, α7 nAChRs en het effect 
dat verschillende typen liganden op deze ion kanalen kunnen uitvoeren. 
 
 
Hoofdstuk 2 gaf een uitgebreid overzicht van de bestaande literatuur omtrent 
het functioneren van ons geheugen. In dit hoofdstuk werd een kort historisch 
overzicht van geheugenonderzoek gegeven. Verder werden de huidige 
theorieën en bijbehorende neuroanatomie van geheugenprocessen uitvoerig 
beschreven. Er werd ingegaan op zowel humane- als dier-experimentele studies. 
Er werd aangetoond dat de huidige theorieën de bevindingen uit empirische 
studies naar de rol van de mediale temporale kwab in geheugenprocessen, niet 
volledig kunnen verklaren. Om deze reden hebben we in dit hoofdstuk 
bevindingen en modellen uit de literatuur omtrent hippocampaal functioneren 
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en geheugenprocessen gecombineerd in een uitgebreid model. Dit model 
beschrijft gedetailleerd hoe de processen van herinneren en herkennen met 
elkaar verbonden zijn. 
 
 
Hoofdstuk 3 beschreef hoe verschillende geheugenprocessen in 
knaagdiermodellen op een betrouwbare manier kunnen worden bestudeerd. Dit 
is van groot belang in preklinisch onderzoek waar gezocht wordt naar nieuwe 
medicijnen ten behoeve van het verbeteren van geheugenprocessen in 
bijvoorbeeld patiënten met de ziekte van Alzheimer of schizofrenie. Dit 
hoofdstuk richtte zich voornamelijk op de object herkenningstaak (ORT). De ORT 
is een knaagdiertest om geheugenprocessen te meten. Deze test werd gebruikt 
in verschillende studies die in dit proefschrift staan beschreven. Samengevat 
kunnen we concluderen dat object herkenning een gemeenschappelijk 
vermogen van verschillende knaagdiersoorten is, dat er verschil is in 
geheugencapaciteiten en reacties op scopolamine tussen knaagdierstammen, 
dat het individueel huisvesten leidt tot betere geheugenprestaties in deze taak 
en dat de prestatie van vrouwelijke knaagdieren afhankelijk is van de oestrus 
cyclus. Verder beschreef dit hoofdstuk verschillende aandachtspunten welke 
van belang zijn wanneer gebruik wordt gemaakt van deze test. 
 
 
In Hoofdstuk 4 werd ingegaan op de vraag hoe cognitieve stoornissen, welke 
ondervonden worden in verschillende psychiatrische en neurologische 
aandoeningen, vertaald kunnen worden in een knaagdiermodel. Het verbeteren 
van deze cognitieve stoornissen kan de kwaliteit van leven van patiënten 
drastisch verhogen. Het ontwikkelen van farmacologische stoffen om cognitieve 
stoornissen te verbeteren is daarom ook één van de interessegebieden van de 
farmaceutische industrie. Om dergelijke stoffen te ontwikkelen en te 
identificeren worden verschillende knaagdiermodellen gebruikt. Dergelijke 
modellen kunnen gebaseerd zijn op farmacologisch-geïnduceerde cognitieve 
verslechtering, het natuurlijke verouderingsproces en/of het creëren van 
transgene knaagdieren. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van verschillende 
knaagdiermodellen voor cognitieve stoornissen. Verder werd de relatie van 
ieder knaagdiermodel tot het specifieke ziektebeeld waar ze voor ontworpen 
zijn beschreven. Aan het eind van dit hoofdstuk werd de vertaalslag van deze 
modellen naar de kliniek behandeld. Daarnaast werden de beperkingen en 
moeilijkheden van knaagdiermodellen voor humaan onderzoek beschreven. 
Verschillende vormen van validiteit en in hoeverre deze knaagdiermodellen 
hieraan voldoen, werden tevens toegelicht in dit hoofdstuk.    
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De volgende hoofdstukken richtte zich op farmacologische stoffen om 
cognitieve stoornissen te verbeteren. De rol van α7 nAChRs in 
geheugenprocessen is onderzocht in knaagdieren. Verschillende studies zijn 
uitgevoerd met als doel beter in kaart te brengen welke rol deze receptoren, en 
stoffen welke hierop inwerken, spelen bij het verbeteren van 
geheugenproccessen.    
 
In Hoofdstuk 5 werd de eerste experimentele studie met een nieuwe partiële 
α7 nAChR agonist (EVP-6124 or encenicline) beschreven. Deze stof is zowel in 
vitro als in vivo onderzocht. We lieten zien dat EVP-6124 het geheugen van 
ratten volledig kon herstellen in een farmacologisch model waar een 
geheugenverslechtering geïnduceerd werd met scopolamine in de ORT. Verder 
vertoonde de stof ook een geheugenverbeterend effect in het natuurlijke-, of 
tijdsinterval-afhankelijke vergeetmodel in deze taak. Geheugenverbetering kon 
tegengegaan worden door tevens de selectieve α7 nAChR antagonist 
methyllycaconitine (MLA) toe te dienen aan de ratten. Daarnaast vonden we dat 
het gelijktijdig toedienen van sub-effectieve doseringen van de 
acetylcholinesterase remmer (AChEI) donepezil en EVP-6124, welke geen effect 
hadden wanneer deze apart werden toegediend, het geheugen van ratten 
volldig kon herstellen na een scopolamine-geïnduceerde verslechtering. 
Overeenkomstig lieten we in in vitro studies zien dat een langdurige 
blootstelling aan EVP-6124, receptor desensitisatie induceerde bij concentraties 
boven de 3nM. Dit werd aangetoond middels de reactie die acetylcholine (ACh), 
na EVP-6124 blootstelling, opwekte bij de receptoren. Lagere concentraties van 
EVP-6124 (0,3-1 nM) leidde juist tot een verhoging van de reactie welke door 
ACh werd opgewekt, en daarmee dus tot receptor potentiëring. Deze 
bevindingen werden geïnterpreteerd als zogenaamde co-agonist activiteit van 
ACh en EVP-6124 op α7 nAChRs. De in vitro EVP-6124 concentraties welke in 
een receptor potentiëring resulteerden waren overeenkomstig met de vrije stof 
concentraties in het brein welke het geheugen verbeterden in de ORT. Deze 
bevindingen suggereren dat de selectieve partiële α7 nAChR agonist EVP-6124, 
het geheugen verbeterde door middel van het potentiëren van de actie van ACh 
op de α7 nAChRs. Deze bevindingen ondersteunen nieuwe farmaceutische 
strategieën om cognitieve verslechtering te behandelen.   
 
 
Hoofdstuk 6 beschreef een experiment waarin de (sub)chronische effecten van 
de selectieve partiële α7 nAChR agonist EVP-6124 werden onderzocht. Het doel 
was te onderzoeken of tolerantie voor het geheugenverbeterende effect van 
EVP-6124 optrad. Het ontstaan van tolerantie zou kunnen betekenen dat 
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receptor desensitisatie heeft plaatsgevonden. Het effect van continue 
toediening van EVP-6124 door middel van osmotische minipompjes, op de 
geheugenprestaties van ratten werd onderzocht. De resultaten lieten zien dat 
bij plasma concentraties welke het geheugen van de ratten in de ORT optimaal 
verbeterden, geen tolerantie optrad na zes dagen continue blootstelling aan 
EVP-6124. Deze bevindingen suggeren dus dat bij cognitie-verbeterende 
doseringen van EVP-6124, een functionele desensitisatie van de α7 nAChRs 
uitblijft. Echter, dergelijke conclusies dienen ondersteund te worden met 
toekomstige in vitro desensitisatie studies. 
 
 
In Hoofdstuk 7 werd een experimenteel preklinisch farmacologisch model 
gevalideerd voor de cognitieve verslechtering welke geassocieerd wordt met 
schizofrenie. Acute N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) blokkering wordt 
verondersteld tijdelijke cognitieve verslechtering te induceren in muizen welke 
vergelijkbaar is met die in schizofrenie patiënten. Acute NMDAR blokkering kan 
worden gerealiseerd door toediening van MK-801, een non-competatieve 
NMDAR antagonist. Echter minder was bekend omtrent de effecten van 
subchronisch blootstelling aan MK-801 op cognitieve vaardigheden. De spatiële 
geheugenprestatie van muizen werd bestudeerd na een subchronische 
behandeling met MK-801. Subchronische toedieningen van MK-801 leidde tot 
langdurige geheugenverslechtering. Deze verslechtering kon volledig worden 
hersteld door de acute toediening van de α7 nAChR agonist PHA 568487 en de 
AChEI donepezil. De geheugenverslechtering kon echter niet worden verbeterd 
door de acute toediening van het atypische antipsychoticum risperidone. Deze 
bevindingen leiden tot de conclusie dat het subchronische MK-801 model een 
betere face validity bezit dan het acute MK-801 model doordat de 
geheugenverslechtering langduriger van aard is. Dit model vertoont gelijkenis 
met de prodromale fase van schizofrenie waarin voornamelijk cognitieve en 
negatieve symptomen zich voordoen. Derhalve kan het subchronische MK-801 
model een uitkomst bieden bij het onderzoek naar nieuwe behandelingen voor 
cognitieve verslechtering welke wordt geassocieerd met schizofrenie.  
 
 
Hoofdstuk 8 beschreef mechanistische- en gedragsstudies welke een 
alternatieve strategie voor cognitieve verbetering, door gebruik te maken van 
α7 nAChRs, onderzochten. Het doel was te onderzoeken of lage doseringen van 
selectieve α7 nAChR antagonisten konden leiden tot geheugenverbetering in 
ratten. De selectieve α7 nAChR antagonisten die gebruikt werden in deze 
studies waren MLA en Compound 7i. Er werd ontdekt dat erg lage doseringen 
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van MLA en Compound 7i de geheugenprestatie van ratten in de ORT konden 
verbeteren in het natuurlijke-, of tijdsinterval-afhankelijke vergeetmodel (24 uur 
interval). Tevens werd gevonden dat hogere doseringen van deze stoffen het 
geheugen van ratten verslechterden in een 1 uur interval in deze taak. Dit 
interval leidt normaliter tot een goede geheugenprestatie. Daarnaast hebben 
we dezelfde stoffen getest in een model voor neuronale plasticiteit, 
zogenaamde lange-termijn potentiëring (LTP). We hebben laten zien dat een 
toediening van een lage dosering MLA of Compound 7i leidde tot een 
langdurigere potentiëring. Bovendien bleek uit bevindingen van microdialyse 
studies, dat het toedienen van lage doseringen MLA een substantiële verhoging 
van de neurotransmitter glutamaat in de hippocampus tot gevolg had. Dit 
proces wordt in de literatuur geassocieerd met object geheugenprocessen. 
Terwijl de voornaamste aandacht voor de α7 nAChR om cognitie te verbeteren 
uitgaat naar agonisten en positieve modulatoren voor deze receptor, kunnen de 
antagonisten voor deze receptoren in erg lage doseringen weleens waardevol 
blijken voor het verbeteren van cognitieve processen in de ziekte van Alzheimer 
en schizofrenie.  
 
 
In dit proefschrift werd de rol die α7 nAChRs in geheugenprocessen spelen 
onderzocht op een gedragsmatig en mechanistisch niveau. Hierbij werd 
voornamelijk de nadruk gelegd op de rol van deze receptoren in de ziekte van 
Alzheimer en schizofrenie. α7 nAChR liganden kunnen zeer waardevol blijken 
voor het verbeteren van cognitieve verslechtering welke aangetroffen wordt bij 
zowel de ziekte van Alzheimer als schizofrenie. Op basis van onze bevindingen 
concluderen we dat de meest veelbelovende α7 nAChR liganden voor cognitieve 
verbetering, selectieve partiële α7 nAChR agonisten en antagonisten in erg lage 
concentraties zijn. We hebben het idee naar voren gebracht dat beide typen 
liganden weleens via hetzelfde mechanisme zouden kunnen werken, namelijk 
via modulatie van de conformationele toestanden van het ion kanaal. Dit zou 
kunnen leiden tot een modulatie van de gedesensitiseerde conformationele 
toestand, dat wil zeggen dat er minder receptor desensitisatie optreedt of dat 
de receptor gemakkelijker naar een actieve conformationele toestand 
transformeert. Anderzijds zou antagonisme de conformationele gesloten 
toestand van het ion kanaal kunnen transformeren naar een staat waarin het 
ion kanaal meer vatbaar is voor binding van een agonist. Dit geschiedt alleen 
indien de concentratie van de antagonist laag genoeg is. Dit blijft echter 
speculatief. Ten slotte, de bevindingen dat zowel α7 nAChR partiële agonisten 
en antagonisten het functioneren van de α7 nAChRs kunnen verbeteren, kan 
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een nieuw licht werpen op de allosterische theorie omtrent het functioneren 
van ion kanalen. 
 
 




