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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Angst en depressie, affectieve stoornissen die gecorreleerd zijn met chronische stress 
en/of zo genaamde “life events” zoals uit epidemiologische studies blijkt, worden gek-
enmerkt door rusteloosheid, hopeloosheid, irritatie, vermoeidheid, en concentratie- en 
slaapstoornissen. Deze psychiatrische stoornissen beïnvloeden de levenskwaliteit van de 
patiënt zelf maar in belangrijke mate ook dat van zijn of haar omgeving. Wereldwijd 
worden deze aandoeningen beschouwd als de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. In 
2020, zo schat de World Health Organization zijn angst en depressie de op een na grootste 
aandoening na de cardiovasculaire ziektes. Men verwacht zelfs dat de affectieve stoornissen 
voor vrouwen dan de voornaamste oorzaak van ziekte zullen zijn. Helaas, is er in de laatste 
decennia relatief weinig voortgang geboekt met de ontwikkeling van nieuwe geneesmid-
delen. 
     Sekse verschillen in het voorkomen van affectieve stoornissen zijn een belangrijk epi-
demiologisch gegeven dat de afgelopen jaren systematisch is genegeerd in het klinische 
en preklinische wetenschappelijke onderzoek. Epidemiologische studies tonen dat in ver-
schillende culturen vanaf de puberteit angst en depressie gemiddeld 2 tot 3 keer vaker 
voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Dit is misschien wel de reden waarom vrouwen 
vaak worden gekarakteriseerd als zijnde ‘neurotisch’ maar dit is waarschijnlijk niet terecht 
naar mag blijken uit de bevindingen die worden gerapporteerd in dit proefschrift. Onder-
zoek naar fundamentele verschillen in ontstaan van psychopathologie bij mannen en vrou-
wen zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van nieuwe antide-
pressiva. De anatomische verschillen van mannen en vrouwen zijn al voldoende bekend 
maar recent zijn wetenschappers ook geïnteresseerd geraakt in neurobiologische en fysio-
logische sekse verschillen. De samenstelling van botweefsel, pijnverwerking, het metabo-
lisme van geneesmiddelen, en snelheid van neurotransmitter productie in de hersenen bli-
jken sterk te verschillen bij mannen en vrouwen. Het ligt dan voor de hand om aan te 
nemen dat sekse verschillen ook zijn gerepresenteerd in de manier waarop psychopatholo-
gie zich ontwikkeld. Het is dus bijzonder dat nog tot vrij recent voor klinische geneesmid-
delen studies, het vrouwelijke geslacht een exclusie criterium was en in het preklinische 
onderzoek uitsluitend mannelijke proefdieren werden gebruikt. De belangrijkste reden 
voor deze benadering is dat de hormonale cyclus van de vrouw de interpretatie van de 
uitkomsten van de studie zou bemoeilijken.
     Voor de ontwikkeling van nieuwe farmacotherapeutische benaderingen voor affec-
tieve stoornissen is een goed begrip van de pathofysiologie noodzakelijk zodat sekse-
(a)specifi eke aangrijpingspunten voor geneesmiddelen in de cellulaire fysiologie kunnen 
worden geïdentifi ceerd. Hierin past ook het gebruik van de huidige generatie geneesmid-
delen die soms nog deels onbegrepen werkingsmechanismen hebben. Hypothesen over 
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het ontstaan van affectieve stoornissen zullen moeten worden herzien of aangepast want 
de hedendaagse theorieen zijn vooral gebaseerd op onderzoek in mannelijke proefdieren 
en het wordt steeds duidelijker dat resultaten verkregen met vrouwelijke proefdieren slecht 
kunnen worden verklaard met deze hypothesen. Dit vereist een andere manier van denken 
van de onderzoekers, van een ‘mannen wereld’ naar studies waarin men actief de sekse 
verschillen bestudeert. In de populaire pers is de gezondheid van de vrouw al langer onder-
werp van discussie en ook in de biologische psychiatrie en de psychofarmacologie mag dit 
onderwerp zich verheugen in een groeiende belangstelling. 

De rol van stress bij het ontstaan van psychiatrische stoornissen als angst en depressie is 
een belangrijk uitgangspunt voor preklinisch onderzoek. Bijna alle onderzoekers maken 
op een of andere manier gebruik van dit gegeven voor de bestudering in diermodellen 
van inductie en behandeling van de pathobiologie van affectieve stoornissen. Preklinische 
studies tonen dat chronische stress aanleiding is voor het ontstaan van neurodegeneratieve 
verschijnselen in het limbische systeem; het netwerk in de hersenen voor regulatie van de 
gemoedstoestand en emoties. Soortgelijke resultaten zijn verkregen met in vivo beeldvor-
mend onderzoek bij patienten, ook daar werden afwijkingen gevonden in het limbische 
systeem, in het bijzonder in de prefrontale cortex en hippocampus. Chronische stress is 
dus zeer waarschijnlijk een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van neuronale disfunctie 
en psychopathologie. Er is een aanzienlijke hoeveelheid informatie beschikbaar over het 
neuronale substraat van de acute stress response van mens en dier, die leidt tot verbete-
ring van geheugen en cognitieve processen, maar er is nog relatief weinig kennis over de 
neurobiologie van chronische stress verwerking. Een bijkomend probleem is dat er een 
groot sekse verschil is in stressgevoeligheid en het voorkomen van stress-gerelateerde psy-
chiatrische stoornissen waardoor we grote vraagtekens kunnen plaatsen bij de mate van 
overeenkomst van stress response mechanismen, neuronale functie en disfunctie, ontstaan 
van psychopathologie, en effectiviteit van farmacotherapie bij mannen en vrouwen. In dit 
proefschrift zijn een serie experimenten beschreven die tot doel hadden overeenkomsten 
en verschillen in stressverwerking bij mannelijke en vrouwelijke proefdieren op het niveau 
van de fysiologie, moleculaire biologie, en neurobiologisch substraat te karakteriseren. 
De stressor die werd gebruikt was het verblijf van 15-120 minuten in een ruimte van 
20x20x40 cm waar de dieren in die periode enkele zwakke ‘footshocks’ kregen toegediend 
gedurende 21 dagen zodat de dieren deze box als stressvol gaan ervaren. Op de laatste 
dag van het onderzoek werden geen ‘shocks’ meer gegeven maar werd voor het neuro-
moleculair biologische onderzoek van sekse-verschillen in stress pathofysiologie het ‘psy-
chologische aspect’ van het verblijf in de stressvolle omgeving als stimulus gebruikt. 
     Stressverwerking vindt plaats op verschillende niveau’s, in de cardiovasculaire fysiologie 
en de afgifte van stress hormonen zoals corticosteron en adrenaline, en op het vlak van de 
neuroplasticiteit die o.a. wordt gekenmerkt door veranderingen van aantallen synaptische 
contacten in neuronale netwerken en vorming van nieuwe neuronen. Op deze manier 
past het brein zich aan aan de veranderende omstandigheden. Deze aanpassing vereist 



een complex samenspel van cellulaire en moleculaire processen die gezamenlijk zorgen 
voor veranderingen van de signaaltransductie, de gen- en eiwit-expressie, en uiteindelijk 
aanpassing van het functioneren van het limbische systeem. De mechanismen betrokken 
bij het ontstaan van stressgerelateerde pathofysiologie bij mensen en dieren tonen grote 
overeenkomsten en zullen hierna worden besproken. 

Stresshormonen

Hypercortisolemie, verhoogde spiegels van het stresshormoon cortisol (corticosteron bij 
de rat) in het bloed, komt veel voor bij depressieve patiënten. Proefdieren tonen na chro-
nische stress ook een verhoging van de plasma corticosteron spiegels evenals een vergrot-
ing van de bijnier, het orgaan wat de afgifte van corticosteron regelt. Deze neuroendocri-
ene veranderingen worden toegeschreven aan veranderingen in het functioneren van de 
hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as). De HPA-as initieert een fysiologische stress 
respons die nodig is om op adequate wijze te kunnen reageren op dreigend gevaar. Een 
acute activering van dit HPA-as systeem is onderdeel van de survival reactie die ook 
bekend staat als de “fi ght or fl ight” respons en die daarnaast veranderingen in de cardio-
vasculaire fysiologie initieert via het autonome zenuwstelsel, zoals een verhoging van hart-
slag, bloeddruk, en plasma adrenaline spiegels die van belang zijn voor het aangaan of ver-
mijden van een gevecht. Een kort durende HPA-as activatie en het autonome zenuwstel-
sel heeft duidelijke voordelen voor de overleving van het organisme/individu maar steeds 
meer onderzoek toont dat de langdurige activatie van het HPA-as systeem en chronische 
verhoging van de plasma cortisol (corticosteron) spiegels in het bloed schadelijk is.
     Het stresshormoon cortisol (corticosteron) passeert de bloed hersenbarriere en in de 
hersenen bevinden zich receptoren voor dit stresshormoon die er voor moeten zorgen dat 
er een negatieve feedback loop wordt geactiveerd waardoor de activiteit van de HPA-as 
wordt afgeremd wanneer de stressor is verdwenen. Bij chronische stress is dit feedback 
mechanisme verstoord waardoor corticosteroiden schade in de hersenen kunnen veroorza-
ken zoals atrofi e van neuronen in de prefrontale cortex en hippocampus. Depressieve pati-
enten tonen in deze hersengebieden een vermindering van de lokale activiteit en doorbloe-
ding (hypofrontaliteit) en chronisch gestresste ratten een vermindering van de aantallen 
vertakkingen van dendrieten in de hippocampus. Een verstoorde functie van de prefron-
tale cortex en hippocampus is niet alleen belangrijk voor de regulatie van de HPA-as 
maar deze gebieden zijn ook onderdeel van het limbische systeem en dus betrokken bij 
de controle van de gemoedstoestand en emoties. Een kleine verstoring ergens in de pre-
frontale cortex en/of hippocampus kan zo de aanleiding zijn voor ontregeling van de neu-
rotransmitter afgifte in andere delen van de hersenen met als gevolg een verstoorde stress 
respons.
     Deel I van het proefschrift beschrijft de effecten van chronische stress op fysiologische 
en neurobiologische mechanismen van mannelijke en vrouwelijke ratten. De neuroen-
docriene effecten worden besproken in hoofdstuk 2, waarbij aandacht is voor veranderin-
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gen in bijniergewichten, lichaamsgewicht, plasma corticosteron spiegels en glucocorticoid 
receptor expressie in de hersenen. We concluderen dat het stress paradigma een sekse onaf-
hankelijke impact heeft op het functioneren van de HPA-as (hyperactiviteit) maar dat er 
sekse specifi eke factoren een rol spelen bij het ontstaan van deze functieverstoring. Vooral 
in de patronen van neuronale activatie in de hersenen werden bij mannetjes en vrouwtjes 
ratten verschillen waargenomen. Voor de karakterisering van patronen van hersenactiviteit 
werd gebruik gemaakt van een kwantitatieve analyse van de Fos expressie; een eiwit dat 
wordt geproduceerd in actieve zenuwcellen.

Cellulaire signaaltransductie systemen

Deel II van het proefschrift beschrijft de effecten van chronische stress in cellulaire sig-
naaltransductie cascades die een rol spelen bij handhaving van neuroplasticiteit. Groeifac-
toren zoals brain derived nerve growth factor (BDNF) zijn van belang voor de ontwikkel-
ing en plasticiteit van het zenuwstelsel. Stressvolle omstandigheden eisen adaptatie van het 
zenuwstelsel en bij dit proces van aanpassing spelen groeifactoren als BDNF een cruciale 
rol. Chronische stress en depressie zijn recent in verband gebracht met een vermindering 
van de afgifte van BDNF en de geactiveerde vorm van de transcriptiefactor CREB (cAMP 
Response Element Binding protein). Enkele studies tonen in proefdieren een “antide-
pressief effect” van intracerebrale BDNF injecties terwijl bij patiënten antidepressiva de 
BDNF concentratie en expressie van phospho-CREB lijken te verhogen. Hoofdstuk 3 
beschrijft de effecten van chronische stress in de MAPK/CREB cascade van mannelijke 
ratten en toont met behulp van immunocytochemische kleuringen van hersenweefsel 
dat deze cascade in de prefrontale cortex is verstoord; een aanwijzing voor een disfunc-
tionele BDNF cascade met als gevolg een gereduceerde neuroplasticiteit. In hoofdstuk 4 
worden de effecten beschreven die zijn waargenomen in vrouwtjes ratten en onderzocht in 
hoeverre de gevonden defecten in de BDNF signaaltransductie cascade sekse specifi ek zijn. 
Mannelijke dieren blijken het meest gevoelig te zijn voor een verstoring van de MAPK/
CREB cascade en in vrouwtjes werden in deze cascade slechts kleine stress-geïnduceerde 
veranderingen waargenomen. 

Moleculaire niveau en genexpressie

Deel III van het proefschrift beschrijft de effecten van chronische stress op het moleculaire 
niveau, in het bijzonder veranderingen in de gen expressie in de prefrontale cortex. Hier-
voor is gebruik gemaakt van zogenaamde cDNA micro-arrays die het mogelijk maken om 
tegelijkertijd de veranderingen in de expressie van 1200 genen te bestuderen. Ook in de 
genexpressie na chronische stress werden grote sekse verschillen gevonden (hoofdstuk 5). 
Mannetjes toonden een up-regulatie (toename) van gen-expressie in de prefrontale cortex 
na chronische stress maar bij vrouwtjes was dit effect vrijwel afwezig; een bevestiging van 
de beschreven immunocytochemische studies. Deze resultaten waren aanleiding voor een 
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nauwkeuriger karakterisering van de bij de stress respons betrokken genen. Vooral genen 
die van belang zijn voor handhaving van de synaptische plasticiteit (synaptic vesicle associ-
ated proteins (SVAP)) bleken in het bijzonder gevoelig te zijn voor de invloed van stress. 
Veranderingen in expressiepatronen van deze synaptic vesicle associated proteins zijn in 
verband gebracht met een verminderd cognitief functioneren door problemen met de 
opslag en recall van informatie. Hoofdstuk 6 beschrijft de uitkomsten van een RT-PCR 
analyse van enkele SVAP’s. Bij mannetjes, maar opnieuw niet bij de vrouwtjes, bleek de 
expressie van synaptophysin, synaptotagmin, en synapsin I/II te zijn verhoogd na chro-
nische stress, een duidelijke aanwijzing dat stress sekse-specifi eke gevolgen heeft voor 
handhaving van de synaptische plasticiteit; een proces dat een cruciale rol speelt bij afgifte 
van neurotransmitters, effi ciëntie van de signaaloverdracht in neuronale netwerken, en 
zelfs voor de afgifte van groeifactoren. 

Farmacotherapeutische effecten

In de hiervoor beschreven experimenten worden belangrijke sekse-verschillen gerap-
porteerd in stressverwerking die van belang zouden kunnen zijn voor het gebruik en 
ontwikkeling van antidepressiva. De ontwikkeling van nieuwe antidepressiva is vooral 
gebaseerd op de zogenaamde mono-amine hypothese van depressie; een theorie die ervan 
uitgaat dat verstoring van de monoamine huishouding in het brein ten grondslag ligt aan 
het ontstaan van depressie en dat herstel van deze functie belangrijk is voor de behandel-
ing van deze psychiatrische aandoening. In hoofdstuk 7 (Deel IV) worden opzienbarende 
sekse verschillen beschreven van antidepressiva met verschillende werkingsmechanismen 
op de serum tryptofaan spiegels, de precursor van serotonine, en de neurogenese, de vorm-
ing van nieuwe neuronen in de gyrus dentatus van de hippocampus. Chronische toedien-
ing van antidepressiva resulteerde bij mannetjes in een verlaagde serum tryptofaan spiegel 
en een niet signifi cante verandering van de neurogenese maar bij vrouwtjes ratten steeg 
de serum tryptofaan spiegel en was er een signifi cante daling van de neurogenese. Alle 
gebruikte antidepressiva toonden dit effect alhoewel hun veronderstelde werkingsmecha-
nismen verschilde. Op basis van deze resultaten komen wij tot de conclusie dat in man-
netjes ratten stress de synaptische plasticiteit en signaaltransductie verstoort terwijl bij 
vrouwtjes vooral de neurogenese en overleving van hersencellen gevoelig lijkt te zijn voor 
de invloed van stress. De resultaten bevestigen opnieuw het idee dat sekse een essentiele 

component is voor de stress-gerelateerde pathofysiologische processen die ten grondslag 
liggen aan het ontstaan van affectieve stoornissen en dat dit aspect gevolgen heeft voor 
ontwikkeling van nieuwe antidepressiva en identifi catie van nieuwe targets in de cellulaire 
fysiologie voor farmacotherapie.  

Samenvattend: stress beïnvloedt op een sekse-specifi eke wijze een breed scala aan fysiolo-
gische, endocrinologische, cellulaire en moleculaire mechanismen (fi guur 1). Dat vrou-
welijke proefdieren bijna altijd een tegengesteld of in elk geval ander effect van chro-
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nische stress verwerking toonden dan mannelijke dieren is opvallend. De vraag welke sekse 
het meest stress gevoelig is, is hiermee nog niet beantwoord, en misschien nu door dit 
onderzoek zelfs wel minder duidelijk geworden dan het voorheen was. Stress beïnvloedt 
bij mannetjes voornamelijk gen-expressie en neurotransmissie processen, maar vrouwtjes 
lijken juist meer gevoelig te zijn voor veranderingen in neurogenese en overleving van 
zenuwcellen. In beide seksen is er sprake van een langdurige HPA-as activatie, maar de 
wijze waarop die verandering tot stand komt verschilt bij mannetjes en vrouwtjes ratten. 
Dus is niet de vraag interessant welke sekse het meest stress gevoelig is maar in het bij-
zonder hoe ze daarin verschillen. Inzicht in deze problematiek zou ons uiteindelijk verder 
kunnen brengen op weg naar een nieuwe en meer effi ciënte farmacotherapie waarin reken-
ing wordt gehouden met het feit dat verschillende neuronale circuits en signaaltransductie 
mechanismen betrokken zijn bij de regulatie van de stress response. 

Figuur 1.

Het onderzoek in dit proefschrift concentreerde zich vooral op de neuronale mechanismen die worden beïnvloed door chro-
nische stress, maar de fi guur toont dat dit slechts een klein onderdeel is van het totale stressverwerkingssysteem waarin ook 
centrale en perifere moleculaire, cellulaire en fysiologische mechanismen zijn betrokken.
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