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Depressie wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie gezien als een van de meest 

nijpende ziekten ter wereld, met een levensprevalentie van 16,2%. Naar schatting is 

depressie, na ischemische hartziekten, in 2020 de één na belangrijkste oorzaak van 

functiebeperking. Niet alleen de economische impact van depressie is een probleem, maar 

ook de hoge gerelateerde sterfte door zelfmoord. Grote zorg is ook dat 30-50% van de 

patiënten met een depressie niet voldoende reageert op behandeling met antidepressiva. 

Dit leidt tot een lage kwaliteit van leven voor deze patiënten en het maakt ze kwetsbaar 

voor het ontstaan van nieuwe depressieve periodes. De hoge mate van ineffectieve 

behandeling wijst er op dat onbekende mechanismen een rol spelen in de ontwikkeling 

en progressie van deze slopende psychiatrische aandoening. Dit rechtvaardigt het doen 

van verder onderzoek, zodat de kwaliteit van leven van de patiënten kan worden verbetert, 

met genezing als ultiem doel. 

In de afgelopen 30 jaar is de neuroinflammatie hypothese van depressie 

onderzocht en is er bewijs gevonden dat interacties tussen het immuun systeem en het 

brein betrokken zijn bij de pathogenese van depressie. In hoofdstuk 2 hebben we de 

meest recente gegevens over de (neuro)inflammatiehypothese van depressie (als focus 

van dit proefschrift) samengevat. Daarnaast hebben we een overzicht gegeven van de 

preklinische en klinische data met betrekking tot de behandeling van depressie met anti-

inflammatoire medicatie, hetzij als monotherapie hetzij als additionele behandeling bij 

het gebruik van antidepressiva. Ook hebben we de anti-inflammatoire werking van 

antidepressiva bediscussieerd. Hoewel de resultaten tot dusver veelbelovend zijn, mist 

een goed ontwerp van dergelijke studies. Hierdoor ontbreekt de basis om een goede 

conclusie te trekken en aanbevelingen te doen voor toekomstige veranderingen van het 

klinisch beleid.  

Eerder gedaan onderzoek heeft aangetoond dat stress (fysisch of psychosociaal) 

een groot risicofactor is voor het ontwikkelen van depressie. Bijna 25% van de patiënten 

die zeer stressvolle situaties hebben meegemaakt, ontwikkelen een depressie. Als reactie 

op stressvolle situaties geeft de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as glucocorticoïden af 

(cortisol in mensen en corticosteron in dieren), voor het reguleren van inflammatoire 

reacties als gevolg van de activatie van het stress systeem. Echter, een te lange 

blootstelling aan stressvolle situaties kan resulteren in veranderingen in immuun- en 

endocriene systemen in het brein en tot gedragsveranderingen, wat uiteindelijk leidt tot 

depressie. In de proof-of-concept studie in hoofdstuk 3 hebben we onderzocht hoe 

herhaalde blootstelling aan psychosociale stress,  in de vorm van zogenoemde herhaalde 

social defeat (RSD, herhaald verslagen worden in een sociale confrontatie)), leidt tot 

neuroinflammatie en veranderingen in hersenmetabolisme (hersenactiviteit) in jong 

volwassen ratten. Een van de voornaamste doelen was om te bepalen of deze 

veranderingen zichtbaar gemaakt en gekwantificeerd konden worden met positron 

emissie tomografie (PET), omdat deze techniek het toestaat functies van weefsels in vivo 

te visualiseren en mechanismen die ten grondslag liggen aan ziekten in vivo te 

onderzoeken. Voor het onderzoeken van neuroinflammatie is gebruik gemaakt van de 

PET tracer 11C-PK11195. 11C-PK11195 is veel gebruikt voor het afbeelden en 

kwantificeren van het translocator eiwit (TSPO) dat tot expressie wordt gebracht in de 

immuuncellen van het brein – voornamelijk microglia cellen en in mindere mate astroglia 

cellen. De hersenactiviteit werd gemeten met de glucose analoog 2’-[18F]fluoro-2’-

deoxyglucose (18F-FDG). Daarnaast zijn gedrag en fysiologische biomarkers in reactie 

op RSD onderzocht op 1, 3 en 6 maanden na afloop van RSD. Samenvattend, ratten die 

social defeat ondergingen lieten tijdelijk depressief en angstig gedrag zien, hadden 

verhoogde niveaus van corticosteron in het bloed en de pro-inflammatoire cytokine IL-

1β in het brein, activatie van de immuuncellen van het brein en een verlaagd 

hersenmetabolisme in de eerste maand na social defeat. Na 3- en 6-maanden werden geen 

verschillen tussen de groepen meer gevonden voor de onderzochte parameters. PET 

beeldvorming bleek een bruikbare methode voor het aantonen van veranderingen in het 

brein als gevolg van RSD, waaronder tijdelijke activatie van immuuncellen en verlaging 

van hersenmetabolisme. De resultaten van de beeldvorming waren geassocieerd met 

gedragsveranderingen als gevolg van de stress en dit leverde aanvullend bewijs voor de 

hypothese dat neuroinflammatie een bijdragende factor kan zijn in de ontwikkeling van 

depressie.  

Hoewel 11C-PK11195 nog steeds veel wordt gebruikt voor het afbeelden van 

TSPO met PET, zijn er tweede generatie tracers ontwikkeld die bewezen superieure 

kwaliteiten hebben voor moleculaire beeldvorming, zoals een betere signaal-ruis 

verhouding en een hogere affiniteit voor de TSPO. 11C-PBR28 is een tweede generatie 

tracer voor het afbeelden van TSPO en is al gebruikt voor moleculaire beeldvorming 

binnen de kliniek en, zonder volledige farmacokinetische analyse, in diermodellen voor 

neuroinflammatie. Omdat nog geen volledige farmacokinetische analyse is gedaan in 

proefdieren hebben we in hoofdstuk 4 11C-PBR28 geëvalueerd voor het detecteren en 

kwantificeren van neuroinflammatie in een diermodel voor herpes simplex virus 

encefalitis (HSE), en vergeleken met 11C-PK11195. Analyse van de PET beelden, zoals 
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een analyse op basis van vooraf gedefinieerde hersengebieden of op basis van individuele 

voxels, liet zien dat 11C-PBR28 in staat is om meer door HSE aangedane hersengebieden 

te detecteren dan 11C-PK11195. Dit werd bevestigd door farmacokinetische analyse (wat 

wordt beschouwd als de gouden standaard van kwantitatieve PET analyse). De resultaten 

suggereren dat toekomstige preklinische studies voordeel hebben bij het gebruik van 11C-

PBR28 als tracer voor TSPO in plaats van 11C-PK11195, vooral voor diermodellen met 

milde tot matige neuroinflammatie.  

Het meemaken van trauma vroeg in het leven of tegenslagen in 

ontwikkelingsfasen van het leven, zorgt voor een verhoogde vatbaarheid voor het 

ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen, waaronder depressie, op elk moment in 

het leven. Daarom hebben we in hoofdstuk 5 onderzocht hoe een herhaling van RSD de 

neurobiologie en het gedrag van oud volwassen ratten beïnvloedt. De ratten die werden 

bestudeerd in hoofdstuk 3 mochten onder gecontroleerde condities ouder worden. Op een 

leeftijd van 14 maanden werden stress naïeve ratten (SN, de controle ratten op jong 

volwassen leeftijd) en stress sensitieve ratten  (SS, ratten blootgesteld aan social defeat 

op jong volwassen leeftijd) blootgesteld aan social defeat. Neuroinflammatie (glia 

activatie) en hersenactiviteit werden geëvalueerd met de eerder gevalideerde tracer 11C-

PBR28 en met 18F-FDG. Daarnaast werden gedrag, corticosteron, en anti- en pro-

inflammatoire cytokines gemeten aan het einde van het protocol. SN ratten lieten een 

zelfde reactie zien op social defeat als jong volwassen ratten, d.w.z. een toename in glia 

activatie, afname in hersenactiviteit, verhoogde corticosteron niveaus, en verhoogde 

niveaus van anti- en pro-inflammatoire cytokines. SN ratten lieten ook angstig gedrag 

zien. Voor andere parameters, echter, waren de SS ratten al verschillend bij de baseline 

meting. SS ratten hadden een verhoogde 11C-PBR28 opname in verschillende 

hersengebieden (dit wijst op glia activatie) wat suggereert dat eerdere blootstelling aan 

sociale stress leidt tot een verhoogde glia activatie tijdens het ouder worden. Interessant 

is dat na de sociale stress de SS ratten een verlaging in de 11C-PBR28 opname over de 

tijd lieten zien, en een verminderde toename in corticosteron spiegels in combinatie met 

lagere niveaus van de cytokines IL-1β en IL-10, in vergelijking tot SN ratten. SS ratten 

lieten wel angstig en depressief-achtig gedrag zien. Deze studie geeft onvoldoende 

onderbouwing om de verschillen tussen SN en SS ratten in neurobiologie, endocriene 

reactie en gedrag al te kunnen verklaren. We hypothetiseren echter dat SS ratten een 

aangepaste en dus neuroprotectief mechanisme hebben ontwikkeld om te kunnen omgaan 

met de stress en om verdere hersenschade te voorkomen; of dat de resultaten wijzen op 

een onaangepaste reactie die laat zien dat de SS ratten niet goed kunnen omgaan met de 

stress. Echter, andere mechanismen kunnen ook betrokken zijn geweest in de 

veranderingen als gevolg van de stress op jonge volwassen leeftijd, zoals epigenetische 

mechanismen, en verder onderzoek is daarom nodig om de resultaten beter te begrijpen.  

Social defeat, ook wel het resident-intruder paradigma genoemd, is een algemeen 

bekend diermodel voor psychosociale stress dat in staat is om depressie-achtig gedrag te 

voorzaken in de rat die sociaal verslagen is. Om een rat in een confrontatie te laten 

verliezen is een goed getrainde en aggressieve dominante rat nodig. Het RSD diermodel 

laat daarom toe zowel de verliezende als de winnende dominante rat te bestuderen. De 

dominante ratten die in hoofdstuk 3 en 5 werden gebruikt voor veroorzaken van social 

defeat, hebben herhaaldelijk gewonnen in de confrontatie en dit bood een unieke kans 

voor het bestuderen van het effect van herhaaldelijk winnen van confrontaties op 

neurobiologische veranderingen. Omdat we zagen dat hoe vaker de dominante rat won 

hoe korter de tijd tot aanvallen (AL) werd, was de hypothese in hoofdstuk 6 dat 

herhaaldelijk winnen een belonend effect had. Met behulp van hersen PET met de 

dopaminerge D2 receptor antagonist, 11C-raclopride, hebben we de dopaminerge D2 

receptor niveaus in striatale gebieden vergeleken tussen agressieve en niet-agressieve 

Long Evans ratten. Samenvattend vonden we in agressieve ratten een toename in D2 

receptor niveaus in gebieden zoals de nucleus accumbens, een gebied sterk geassocieerd 

met verslaving. Deze toename was negatief gecorreleerd aan de AL. Deze resultaten 

suggereren dat herhaaldelijk winnen in een confrontatie een belonend effect heeft en 

aanleiding geeft tot gewoontegedrag, wat uiteindelijk leidt tot uit de excessieve vormen 

van agressie en geweld. 
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