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Depressie is een psychische stoornis die wordt beschouwd als een belangrijke 

wereldwijde gezondheidslast. De meest voorkomende vorm van depressie, de 'ernstige 

depressieve stoornis' (MDD), wordt gekenmerkt door een aanhoudende (minstens twee 

weken) verstoring van normaal emotioneel gedrag en kan een breed scala aan symptomen 

omvatten. De diversiteit en intensiteit van symptomen tussen patiënten maken MDD tot een 

heterogene aandoening. Vanwege de lage response op farmacologische behandeling is MDD 

een van de meest invaliderende psychiatrische aandoeningen ter wereld. In 2015 leden 

ongeveer 300 miljoen mensen aan deze aandoening. Vanwege de moderne stressvolle 

levensstijl zal dit aantal naar verwachting toenemen. Daarom is het zoeken naar nieuwe 

behandelingen en het verfijnen van de huidige therapieën een belangrijke stap naar 

verbetering van de kwaliteit van leven van MDD-patiënten. 

De etiologie van MDD is multifactorieel. Risicofactoren die leiden tot MDD zijn 

onder andere genetische achtergrond, hersenchemie, bepaalde medische aandoeningen, 

middelenmisbruik, stress en slechte voeding. Waarschijnlijk kan een combinatie van meerdere 

risicofactoren leiden tot ontregeling van specifieke biologische systemen en een 

verscheidenheid aan symptomen veroorzaken, afhankelijk van de getroffen systemen. In dit 

opzicht lijkt het bestuderen van interacties tussen risicofactoren, symptomen en veranderingen 

in biologische systemen essentieel om de heterogeniteit van deze aandoening beter te 

begrijpen, en om nauwkeuriger diagnoses te kunnen stellen en behandelingen te verbeteren. 

Dit is echter geen gemakkelijke taak. Verschillende risicofactoren die verschillende 

biologische systemen beïnvloeden, kunnen tot totaal verschillende symptomen met 

verschillende intensiteit leiden. Bovendien is onderzoek naar de biologische mechanismen in 

de hersenen van MDD-patiënten beperkt tot voornamelijk correlatiestudies, post-mortem 

analyse en beeldvormingsstudies. Om deze reden zijn de verfijning van de huidige 

beschikbare technieken en het gebruik van preklinische modellen van depressie nodig om de 

behandeling vooruit te helpen.  

Een van de duidelijkste voorbeelden van de invloed van diverse biologische interacties 

op de ontwikkeling en progressie van MDD is het verschil in incidentie tussen geslachten. 

Vrouwen zijn twee keer vatbaarder voor het ontwikkelen van MDD dan mannen. Beide 

geslachten reageren anders op stress en ontwikkelen waarschijnlijk een andere reeks 

symptomen. Deze verschillen kunnen worden toegeschreven aan verschillen in concentraties 

geslachtshormonen en hun effect op de hersenen. Er is waargenomen dat een afname van 

steroïde geslachtshormonen, zoals oestrogenen, progestinen en androgenen, een risicofactor is 

voor het ontwikkelen van MDD. Onderzoek met behulp van beeldvormingstechnieken van de 

hersenen, bijvoorbeeld positron emissie tomografie (PET), kan onze kennis op dit gebied 

verbeteren, aangezien het hiermee mogelijk is om veranderingen in biologische markers in de 
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hersenen van MDD-patiënten op een niet-invasieve manier te meten. Hoofdstuk 2 laat de 
huidige stand van zaken zien van PET-beeldvorming van het effect van geslachtshormonen op 
de hersenen. Hier werden de beschikbare PET-tracers voor geslachtshormoonreceptoren 
besproken, wat aantoont dat tot nu toe alleen de tracer [18F]-FES de 
oestrogeenreceptorexpressie in de hersenen kan meten bij zowel mensen als knaagdieren. PET 
is echter ook gebruikt als een instrument om (veranderingen in) aromatase-expressie te meten, 
een sleutelenzym in de steroïdesynthese, en om de effecten van hormonale behandeling te 
evalueren door specifieke gerelateerde processen in de hersenen af te beelden (d.w.z. 
hersenmetabolisme). Op basis van de beschikbare literatuur werd geconcludeerd dat PET-
beeldvorming nuttig zou kunnen zijn voor het bestuderen van veranderingen in 
geslachtshormoonreceptoren in de hersenen, hoewel er meer onderzoek nodig is naar de 
ontwikkeling van geschiktere tracers om deze veranderingen in deze hersenreceptoren te 
identificeren. Ondertussen zijn er wel PET-tracer beschikbaar om processen gerelateerd aan 
steroïde hormoonreceptoren te meten. 

Hormonale veranderingen zijn een risicofactor voor vrouwen om depressie te 
ontwikkelen in specifieke periodes van hun leven, met name tijdens de zwangerschap en 
postpartum, en de peri- en postmenopauzale periodes. Desalniettemin lijdt slechts een 
minderheid van de vrouwen met verminderde circulerende oestrogeenspiegels aan depressie, 
wat suggereert dat een extra trigger nodig is. Om deze reden was de studie beschreven in 
Hoofdstuk 3 gericht op het onderzoeken van het effect van stress, als een mogelijke 
versterker van het risico op het ontwikkelen van depressie, op het hersenmetabolisme, als een 
surrogaat marker van hersenactiviteit, in een dierlijk menopauze model. Vrouwelijke ratten 
ondergingen een ovariëctomie om oestrogeendepletie tijdens de menopauze te simuleren. Bij 
controledieren werden regelmatige oestrogeenspiegels gehandhaafd na ovariëctomie door 
subcutane implantatie van een osmotische pomp die oestrogeen afgaf. Na 12 dagen werden de 
dieren onderworpen aan een 6 weken durend protocol van chronische milde stress, of gebruikt 
als niet-gestreste controles. PET-scans om hersenactiviteit te meten met behulp van [18F]-
FDG (glucosemetabolisme), open veldtesten om angstig gedrag te meten en gedwongen 
zwemtests om depressief gedrag te meten, werden uitgevoerd voor en na het CMS-protocol. 
Alleen veranderingen in het hersenmetabolisme en depressief gedrag als gevolg van 
oestrogeendepletie werden gevonden; er werden geen effecten van stress waargenomen. Deze 
resultaten suggereren dat in dit menopauze-model chronische milde stress geen risicofactor is 
voor depressie. 

Naast het bestuderen van risicofactoren voor het ontstaan van depressie, is een andere 
interessante manier om depressie te onderzoeken het bestuderen van de interacties tussen 
biologische systemen, wat kan worden gedaan door het gebruik van farmacologische 
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interventies. Met deze benadering onderzocht de studie in Hoofdstuk 4 het verband tussen 

hersenontstekingen het glutamaterge systeem, met behulp van het snelwerkende 

antidepressivum ketamine (NMDA-antagonist) in het diermodel van herhaalde sociale 

nederlagen (RSD) van depressie. Mannelijke ratten die aan een 5-dagen RSD-protocol waren 

onderworpen, ontvingen de dag na de laatste RSD-sessie een enkele injectie van ofwel 

vehiculum (zoutoplossing) ofwel ketamine (20 mg/kg). Controlegroep werdt op hetzelfde 

tijdstip geïnjecteerd met vehiculum, maar niet onderworpen aan het RSD-protocol. Depressief 

gedrag werd gemeten met de sucrose voorkeurstest 1, 2 en 7 dagen na het RSD-protocol, 

angstachtig gedrag werd gemeten met de open veldtest een dag voor RSD en een dag na de 

injectie van ketamine/vehiculum en corticosteronspiegels in plasma werden gemeten 7 dagen 

na RSD. Daarnaast werd de hersenontsteking marker, 18kD translocator protein (TSPO), 

gemeten met PET met de tracer [
11

C]-PK11195 een week na de laatste RSD-sessie. De 

resultaten toonden aan dat RSD depressief gedrag induceerde, de toename van 

lichaamsgewicht verminderde en hersenontsteking veroorzaakte in de insulaire en entorinale 

cortex, zoals waargenomen door [
11

C]-PK11195 PET. Een enkele injectie met ketamine 1 dag 

na RSD verminderde echter niet de depressieve symptomen, gewichtstoename of 

hersenontsteking. In plaats daarvan veroorzaakte ketamine hersenontsteking in de basale 

ganglia. In deze studie werd geen bewijs aangetoond dat ketamine RSD-geïnduceerde 

hersenontsteking zou kunnen verminderen, maar de inductie van hersenontsteking in de 

basale ganglia kan nieuwe inzichten opleveren die kunnen helpen om het 

werkingsmechanisme van ketamine als antidepressivum te ontrafelen. 

Het meten van TSPO als marker van hersenontsteking met PET is een nuttige 

benadering om veranderingen in hersenontsteking in specifieke hersengebieden te bepalen. Er 

zijn verschillende TSPO PET-tracers ontwikkeld en gebruikt bij een verscheidenheid aan 

neurologische aandoeningen. Bij gebruik bij psychiatrische ziekten of diermodellen die 

slechts een milde ontsteking vertonen (bijv. depressieve stoornissen), zijn de resultaten 

tegenstrijdig. Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan tracereigenschappen zoals een 

slechte signaal-ruisverhouding, hoge niet-specifieke binding en gevoeligheid voor 

polymorfisme van de doelreceptor. Om deze redenen is een selectie van de meest geschikte 

tracer voor elke situatie noodzakelijk. In Hoofdstuk 5 werd een vergelijking gemaakt tussen 

het vermogen van de eerste generatie TSPO-tracer [
11

C]-PK11195 en de tweede generatie 

tracer [
11

C]-PBR28 om hersenontsteking in het RSD-model te detecteren. Gebruikmakend van 

hetzelfde 5-daagse RSD-protocol als eerder genoemd, werden controledieren en gestreste 

dieren een week na de laatste RSD-sessie onderworpen aan zowel een [
11

C]-PK11195 als een 

[
11

C]-PBR28 PET-scan. Zoals verwacht veroorzaakte RSD een afname van de normale 

toename van het lichaamsgewicht en een toename van depressief gedrag, maar induceerde 
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geen veranderingen in corticosteron in bloed. De PET-resultaten suggereerden dat [11C]-
PBR28 een gevoeligere tracer is voor de detectie van hersenontsteking in dit model dan [11C]-
PK11195, aangezien door RSD veroorzaakte toenames in opname werden gevonden in de bed 
nucleus stria terminalis, cerebellum en temporale cortex met [11C]-PBR28, maar niet met 
[11C]-PK11195. Daarom beveelt dit hoofdstuk het gebruik van [11C]-PBR28 in plaats van 
[11C]-PK11195 aan voor de studie van hersenontsteking in het RSD-rat model. 

Om de hersenontsteking hypothese van depressie te onderzoeken, werd een tweede 
studie uitgevoerd met behulp van een farmacologische interventie om de interacties tussen 
neurotransmissie en hersenontsteking te bestuderen. De studie beschreven in Hoofdstuk 6 
was gericht op het onderzoeken van de mogelijke modulatie van hersenontsteking door 
toediening van cafeïne, een adenosine-antagonist waarvan is aangetoond dat deze 
profylactische effecten heeft op depressie. Voor dit doel werd het RSD-protocol gebruikt om 
depressief gedrag bij ratten te induceren. Na de laatste stress-sessie kregen controle- en RSD-
dieren dagelijks cafeïne (25 mg/kg) via orale toediening, voor een periode van 14 dagen. 
Gedragsveranderingen werden gemeten met de open veldtest en de sucrose voorkeurstest, 
terwijl hersenontsteking werd gemeten door een combinatie van PET-beeldvorming met de 
TSPO-tracer [11C]-PBR28 en histologische analyses van microglia-morfologie en dichtheid. 
RSD veroorzaakte aanvankelijk een afname van de verandering in lichaamsgewicht en een 
toename van depressief gedrag 1 dag na de laatste stresssessie. Na 14 dagen was RSD-
geïnduceerd depressief gedrag nog steeds aanwezig en werd een effect van RSD in 
angstachtig gedrag waargenomen. Bij toediening van cafeïne waren de door RSD 
veroorzaakte veranderingen in depressief gedrag niet meer aanwezig. Cafeïne alleen 
veroorzaakte een toename van de [11C]-PBR28 opname in de olfactorische cortex, terwijl 
alleen RSD in geen enkel hersengebied neuroinflammatie veroorzaakte, 2 weken na het 
stressprotocol. Er werd echter een gecombineerd effect van RSD en cafeïne gevonden, zoals 
bleek uit een verhoogde opname van [11C]-PBR28 in verschillende hersengebieden. Verdere 
histologische analyses lieten veranderingen zien in het aantal microglia-vertakkingen van de 
occipitale cortex als gevolg van cafeïne/RSD alleen of hun combinatie, samen met een 
toename van de microglia-dichtheid in de frontale en occipitale cortex veroorzaakten. Daarom 
toonde deze studie aan dat dagelijkse toediening van cafeïne gedurende 14 dagen 
antidepressiva-achtige effecten induceerde, die niet verband bleken te houden met een 
vermindering van de activatie van microglia. 

Hoofdstuk 7 ging van de hersenontsteking naar de monoaminerge hypothese van 
depressie en ging in op de temporele veranderingen in dopaminerge en serotonerge 
transmissie in de hersenen. In dit hoofdstuk zijn de temporele veranderingen in 
beschikbaarheid van dopamine D2R/D3R receptoren en serotonine transporters (SERT) in de 
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hersenen en het daarmee samenhangende voorbijgaande depressieve gedrag bestudeerd. 

Daartoe werden PET-scans uitgevoerd met behulp van de tracers [
11

C]-raclopride en [
11

C]-

DASB om respectievelijk D2R/D3R en SERT te detecteren, en de sucrose voorkeurstest om 

veranderingen in depressief gedrag te meten in het RSD-stressmodel. Zowel sucrose 

voorkeurstest- als PET-scans voor D2R/D3R en SERT werden kort (1-2 dagen) na RSD en na 

remissie van symptomen (14-15 dagen na RSD) uitgevoerd. Kort na RSD werd een toename 

van depressief gedrag en serumcorticosteronspiegels en een afname van 

lichaamsgewichtstoename waargenomen, maar deze effecten hielden niet aan tot dag 14 na 

RSD. Omgekeerd werden veranderingen in de binding van [
11

C]-raclopride en [
11

C]-DASB 

niet onmiddellijk na RSD gevonden, maar verschillende hersengebieden vertoonden een 

significante toename van beide biomarkers na 14 dagen, toen depressief gedrag al was 

verdwenen. Deze studie toonde dus veranderingen in dopaminerge en serotonerge transmissie 

in verschillende hersengebieden op het moment dat het depressief gedrag al was verdwenen, 

wat nieuwe inzichten opleverde in het tijdsverloop van biochemische veranderingen in het 

RSD-diermodel van depressie. 

Ten slotte was de studie beschreven in Hoofdstuk 8 gericht op het beoordelen van het 

gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap als risicofactor voor 

stemmingsstoornissen en cognitieve gebreken bij het nageslacht. Daartoe werd fluoxetine, het 

meest voorgeschreven antidepressivum tijdens de zwangerschap, een week voor en tijdens de 

eerste twee weken van de dracht oraal aan vrouwtjesratten toegediend. De mannelijke 

fluoxetine of vehiculum in utero blootgestelde ratten werden gebruikt voor gedragsanalyse 

toen ze jongvolwassen waren. De open veldtest werd gebruikt om veranderingen in 

angstachtig gedrag te beoordelen, en zowel de tail suspension test als de sucrose voorkeurstest 

werden gebruikt om veranderingen in depressief gedrag te bepalen. Bovendien werden 

hippocampale en niet-hippocampale afhankelijke geheugenveranderingen beoordeeld met 

respectievelijk de Morris water maze en de novel object recognition test. De resultaten 

toonden aan dat dieren die in utero aan fluoxetine waren blootgesteld, verhoogd angst- en 

depressief gedrag vertoonden in de open veldtest en de tail suspension test, maar geen 

verhoogde anhedonie vertoonden, zoals beoordeeld door de sucrose voorkeurstest. Cognitieve 

tekorten in het langetermijngeheugen werden gevonden in de novel object recognition test, 

maar niet in de Morris water maze test. Bij het meten van niet-hippocampus afhankelijke 

geheugenfunctie, werd een verslechtering van het externe geheugen gevonden. Om de 

mogelijke mechanismen die verband houden met deze corticale geheugenstoornis te 

onderzoeken, werd Western blot-analyse uitgevoerd van de NMDA-receptor sub-eenheden 

NR2A en NR2B in monsters van de hippocampus en de temporale cortex. Statistische analyse 

toonde een toename van de concentratie van NR2B-subeenheden in de temporale cortex, maar 
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niet in de hippocampus, wat suggereert dat deze veranderingen mogelijk verband houden met 
corticale geheugenstoornissen en niet met hippocampusafhankelijk geheugen. Alles bij elkaar 
genomen suggereert deze studie dat blootstelling aan fluoxetine in utero schadelijke effecten 
kan hebben op stemmingsgedrag en op niet-hippocampaal afhankelijk geheugen, mogelijk als 
gevolg van veranderingen in de corticale samenstelling van NMDA-receptorsubeenheden. 
Deze studie impliceert ook dat MDD-behandeling tijdens de zwangerschap een risicofactor 
kan zijn voor het ontwikkelen van stemmingsstoornissen tijdens de jonge volwassenheid bij 
het nageslacht. 

Concluderend geeft dit proefschrift een kleine blik op de moleculaire veranderingen en 
interacties in de hersenen, veroorzaakt door mogelijke risicofactoren voor MDD in 
diermodellen van depressie. Meer studies over de interactie tussen biologische systemen zijn 
nodig om meer kennis te verwerven over de verschillende mechanismen die deelnemen aan 
specifieke symptomatologie en in de onderliggende pathologie van het MDD-spectrum, om 
zo door te kunnen gaan naar een meer gepersonaliseerde behandeling. In dit verband 
presenteerde dit proefschrift interacties tussen verschillende biomarkers die verschilden 
afhankelijk van de experimentele protocollen en interventies. Dit proefschrift biedt ook een 
nieuw perspectief voor het gebruik van diermodellen voor depressie, aangezien de 
voorbijgaande aard van depressief gedrag dat in deze modellen voorkomt, gebruikt zou 
kunnen worden om veranderingen in biomarkers in de hersenen tijdens remissie te meten. Dit 
proefschrift laat echter ook zien dat met resultaten verkregen uit preklinisch onderzoek 
zorgvuldig moet worden omgegaan, aangezien resultaten mogelijk alleen van toepassing zijn 
op specifieke situaties en mogelijk niet gegeneraliseerd mogen worden, in het bijzonder 
wanneer ze worden vertaald naar de klinische situatie. 
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