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In de hedendaagse maatschappij neemt de druk voor mensen steeds verder toe. Aan de ene kant 

kunnen gematigde “gezonde” stress factoren een goede motivator zijn voor het verhogen van 

individuele productiviteit en creativiteit,maar aan de andere kant kan constante, overmatige stress 

over een lange tijdsperiode schadelijke gevolgen hebben; niet alleen op de geest, maar ook op de 

lichamelijke gezondheid van een individu. De ernst van de toename van de druk blijkt ook uit de 

wereldwijde verhoging van stress-geassocieerde gezondheidsproblemen. Volgens de huidige 

onderzoeken zijn stemming en psychiatrische stoornissen zelfs maar een klein deel van het brede 

scala aan stress gerelateerde ziekten.   

Van deze stress gerelateerde ziekten, wordt depressie als een van de grootste problemen voor de 

mondiale volksgezondheid beschouwd. Het  komt voor in iedere cultuur, economische status, en alle 

leeftijden.  Het is dan ook erg aannemelijk dat diegene die deze thesis nu leest persoonlijk iemand 

kent met klinisch gediagnosticeerde depressie, en waarschijnlijk nog enkele anderen die hier 

symptomen van vertonen. De verwachting is dat de kans op depressie in de toekomst verder zal 

toenemen, aangezien de gemeenschap als een geheel niet snel zal veranderen. Voorspellingen voor 

de toekomst zijn zorgwekkend. Er wordt ingeschat dat over … jaren  15% van de bevolking  een 

klinische depressie of symptomen ervan zal ontwikkelen. Dit betekent een grote druk op de 

gezondheidszorg, omdat patiënten met depressie vaak een lange behandelingstijd nodig hebben en 

verscheidene therapieën niet zullen werken of maar ten dele de klachten verhelpen. De economie 

lijdt hier ook onder, doordat patiënten met depressie een lage motivatie en productiviteit hebben, 

leidind tot substantiële economische schade. Een nog groter probleem zijn de bijkomende klachten 

die het gevolg kunnen zijn van depressieve episodes, waaronder in de  ernstige gevallen suïcidale 

neigingen, met in het uiterste geval  zelfs suïcidepogingen als gevolg.  

Vanuit biologisch oogpunt, zijn de hersenen het meest gevoelige orgaan met betrekking tot 

stressvolle situaties. Bij chronische stress zijn de neurotransmitter signalering, neuro-endocrine 

functies en neuronale signalering verlaagt en indien dit niet wordt hersteld, veroorzaken  deze 

veranderingen depressieve symptomen en  later mogelijk ook een klinische depressie. Veranderingen 

in de concentratie van de “brain-derived neurotrophic factor” (BDNF) is een van de vele 

neurobiochemische veranderingen, geassocieerd met depressie. Het wordt vaak ook geobserveerd 

bij andere hersenaandoeningen. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht weergegeven van hoe de BDNF 

concentratie zich gedraagt in zowel gezonde als pathologische setting en hoe BDNF invloed zou 

kunnen hebben op de behandeling van deze ziekten. Hierbij werd aangetoond dat de BDNF 

concentratie in bijna alle onderzochte neurologische aandoeningen afneemt als gevolg van ziekte. 

Hoewel deze neurotrofine op zichzelf geen specifieke ziekte biomarker is, kan BDNF wel geassocieerd 
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zijn met een bepaald ziekte patroon – of inzicht geven over hoe (on)gezond de hersenen op een 

bepaald moment zijn.  

Bij mensen blijkt de BDNF concentratie in het serum verlaagd te zijn in verscheidene psychiatrische 

en neurodegeneratieve ziekten, en deze afname hangt sterk samen met gedragsveranderingen en 

een verlaging van cognitieve functies. In diermodellen zijn bijpassende bevindingen gedaan in 

specifieke hersenregio’s, zoals de hippocampus en de frontale cortex. Er zijn echter slechts weinig 

onderzoeken waarbij geprobeerd werd een  associatie te vinden tussen de perifere en hersen BDNF-

concentratie, en in deze onderzoeken,  was dit meestal slechts een secundaire doelstelling. In 

hoofdstuk 3 besloten we om bij ratten de BDNF concentratie te moduleren door gebruik te maken 

van twee verschillende factoren die er om bekend staan dat zij een effect te hebben op deze 

neurotrofine: omgevingsfactoren (environmental enrichment, EE; impoverished enrichment, IE; en 

standard enrichment, SE) en leeftijd (6 maanden en 17 maanden, welke in humane begrippen, 

mensen van middelbare leeftijd en bejaarden vertegenwoordigen). Na 10 weken met verschillende 

omgevingsomstandigheden, observeerden we dat dieren in isolement vaker angst-achtig gedrag 

vertoonde in vergelijking tot EE dieren van dezelfde leeftijd. EE dieren presteerden beter in de 

nieuwe object herkenningstest. 2 weken na de gedragsexperimenten werden de dieren 

geëuthanaseerd voor post-mortem analyses. Hierbij vonden we een significant effect van de 

omgeving, waarbij IE dieren gemiddeld genomen een verlaagde concentratie vertoonden van zowel 

matuur BDNF (mBDNF);zijn precursor (proBDNF); en synaptophysine in de hippocampus in 

vergelijking met dieren in de EE groep, en EE had een significante hogere concentraties van proBDNF 

en Synaptofysine, maar geen BDNF, in vergelijking met SE. Merkwaardig genoeg, werden deze 

significante verschillen in concentratie van mBDNF in de hippocampus niet waargenomen in het 

serum van deze dieren, wat laat zien dat de concentratie mBDNF in de hersenen niet gerelateerd is 

aan de concentratie in het serum. Deze bevindingen illustreren dat een verschil in sociale omgeving 

de centrale mBDNF concentratie kan beïnvloeden, ongeacht de leeftijd, en dat de concentratie van 

dit  neurotrofine invloed had op cognitieve prestaties. Er werden echter geen veranderingen 

waargenomen in het serum van deze dieren, en dit impliceert dat mBDNF als een serum biomarker 

mogelijk niet geschikt is om veranderingen in de hersenen aan te tonen. 

Depressie is een veelzijdige stoornis. Vele verschillende factoren dragen bij aan de ontwikkeling en 

progressie ervan. Een van de hoofd hypotheses hierbij is dat verwaarloosde chronische stress 

depressie-achtig gedrag kan veroorzaken door de deregulatie van de HPA-as, het induceren van een 

verandering in de cortisol spiegels (gebruikelijk een verhoging van de cortisol concentratie in het 

bloed) en aantasting van negatieve feedback op de HPA-as. In hoofdstuk 4, stelden we ratten bloot 

aan repeated social defeat (RSD), een model voor sociale stress dat depressie-achtig gedrag en 
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bijbehorende neuro-inflammatie veroorzaakt. Hierbij analyseerden wij of inhibitie van de stress 

reactie (door adrenalectomie – ADX) sociale stress vermindert, en wat voor invloed ADX en RSD 

hebben op gedrag en neuro-inflammatie. Dieren ondergingen bilaterale ADX of een schijnoperatie., 

Zeven dagen nadien werden de dieren gedurende vijf dagen blootgesteld aan een RSD protocol of 

een controleprotocol. Eén dag na de laatste RSD dag, werden de dieren  getest voor angst, locomotor 

(open veld) en sociaal gedrag (sociale interactie). 1, 7 en 14 dagen na RSD werden de dieren getest 

voor anhedonisch gedrag (suiker voorkeurstest). Twee weken na de laatste RSD, werden de dieren 

gescand voor microgliose met [11C]PBR28. Er werd geen verschil gevonden tussen de open veld test, 

en geen operatie, RSD of tijds effecten in de suiker voorkeurstest. Dieren onder RSD hadden een 

lagere sociale interactie in de sociale interactie test. Dit werd interessant genoeg niet geobserveerd 

in de dieren die naast de RSD ADX  hadden ondergaan. Er was geen verschil in neuro-inflammatie 

tussen de groepen. De resultaten lieten een effect van RSD op sociaal gedrag zien dat in lijn was met 

de verwachtingen, maar de HPA-as verstoring door ADX blijkt deze angst-response ten opzichte van 

andere dieren te blokkeren, hoogstwaarschijnlijk door aantasting van de vecht-of-vlucht response. Er 

waren geen verschillen in microgliose zichtbaar op de [11C]PBR28 scans, wat suggereert dat enig 

effect veroorzaakt door RSD twee weken later te niet gedaan was.  Wij veronderstellen dat sterkere 

modulatoren van depressie noodzakelijk zijn voor het induceren van chronische depressie-achtige 

klachten en neuro-inflammatie.  

 

In hoofdstuk 5 herhaalden we het RSD protocol, met aanpassingen om een sterkere, meer reactieve 

interactie tussen de resident en de binnendringer te bewerkstelligen. Daarnaast hebben we ook 

antidepressieve en anti-inflammatoire alkaloid harmine, of vehicle, intraperitoneaal toegediend voor 

14 dagen. Het gewicht van de dieren werd dagelijks gecheckt, en de locomotie en angst-achtig 

gedrag werd geanalyseerd met behulp van een open veld test op 1 en 9 dagen na de laatste RSD. 

Anhedonie werd gemeten 1 dag voor, en zowel 1 dag als 10 dagen na de laatste RSD. Geheugen werd 

geanalyseerd 10 dagen na de laatste RSD. Neuro-inflammatie werd 11 dagen na de laatste RSD 

beoordeeld middels histologie, en de hippocampus en frontale cortex werden geëxtraheerd voor 

BDNF concentratie bepaling.  

RSD had een significante invloed op gedrag en anhedonie, zoals waarneembaar is door een 

verhoogde angst parameter in het open veld, en verlaagde voorkeur voor water met sucrose 1 dag 

na RSD. Er was geen effect van harmine op deze parameters, maar harmine had een significante 

invloed op het gewicht en locomotor gedrag. Deze effecten duurden tot het einde van het 

experiment. De effecten gevonden direct na de laatste RSD normaliseerden echter op de lange 
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termijn. RSD veroorzaakte een fluctuatie op de korte termijn (hier geobserveerd door de 

gedragsuitkomst van de eerste OF en de SPT na RSD), maar geen lange termijn effecten, wat 

geïllustreerd werd door het gebrek aan verschillen in opname van [11C]PBR28 tussen de RSD en 

controle groepen, samen met de onaangetaste lange termijn gedragsveranderingen op angst- en 

depressie-achtig gedrag. De veranderingen van RSD of harmine resulteerde niet in veranderingen van 

de BDNF concentratie in de frontale cortex of hippocampus, regionen die een hoofdrol spelen in de 

stress regulatie en verdere hersenhomeostatis. Voor een betere uiteenzetting van de invloed van 

harmine in depressie en zijn werking als een antidepressivum, zijn vervolg studies nodig, die gebruik 

maken van andere stressoren of langere durende RSD protocollen voor het induceren van een 

chronische stress response in de proefdieren,  om meer efficiënte analyse mogelijk te maken van hoe 

harmine werkt onder zulke omstandigheden.  

Om te begrijpen hoe RSD werkt, is het ook belangrijk om de effecten van  dit experiment te 

observeren op de andere partij: de agressoren. In hoofdstuk 6 evalueerden we hoe de dopaminerge 

– meer specifiek, de D2 receptoren – beïnvloed worden door deze situatie van “sociaal succes”, en of 

het gerelateerd is aan een  toename van agressie (geweld). Dieren werden getest voor agressie om 

mee te kunnen doen aan het RSD experiment, en diegene die geen agressief gedrag lieten zien 

(gedefinieerd als een gemiddelde aanval latentie van 60 seconden na 5 pogingen) werden als niet-

agressief beschouwd. Dieren die als agressief werden beschouwd ondergingen meerdere 

experimenten met RSD. We gebruikten [11C]Raclopride voor het onderzoeken van de D2 receptoren 

in de striatum (caudatus en putamen) en nucleus accumbens (kern en buitenkant) en scanden op 

verschillende tijdpunten: 1 dag na laatste RSD (acute agressoren) en 14 dagen na laatste RSD (niet-

acute agressoren), en vergeleken deze dieren met controles. Dieren met 14 dagen tussen de laatste 

RSD en [11C]Raclopride scan vertoonden meer agressief gedrag, met verlaging van de aanvalslatentie 

gedurende de tijd, in vergelijking met andere groepen. Deze effecten kwamen ook overeen met de 

striatale [11C]Raclopride binding potentiaal, met een bijna tweevoudige verhoging in vergelijking 

met de andere groepen. Echter, in de nucleus accumbens, werd geen verschil waargenomen tussen 

de groepen. De geobserveerde verhoging in de beschikbaarheid van D2 receptoren in niet-acute 

blootgestelde dieren komt overeen met de literatuur. Het uitblijven van verschillen in D2 binding in 

de experimenten kan verklaard worden door de heterogeniteit van de aanvalslatentie in onze 

onderzoeksresultaten. Dit kan een verklaring zijn voor de verschillen die gevonden werden gevonden 

tussen de acute en niet-acute blootstelling van agressieve dieren aan de binnendringers. Dat er voor 

de aanvalslatentie van de acute blootgestelde dieren geen associatie werd gevonden met de 

hoeveelheid experimenten waarin deze dieren meededen, suggereert dat hun agressiviteit wellicht 
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niet genoeg was om een significant verschil in de binding potentieel van [11C]raclopride te kunnen 

waarnemen.  

Concluderend: sociale stimuli hadden een impact op de hersenen, zoals we hebben laten zien door 

verschillen in gedrag, neurotrofine en synaptische plasticiteit markers, zowel in de verrijkte als in de 

verarmde sociale omgeving. Het blijkt dat hoe langer de stimulatie, en hoe korter de analyse periode, 

hoe meer uitgesproken de gedragsverandering. Het lijkt er op dat langere stress protocollen 

noodzakelijk zijn om een chronische staat van angst- en depressieachtige gedrag in een diermodel 

van stress te kunnen waarnemen, met wellicht een kortere interval tussen stressoren en analyses. 

Dit was vooral van toepassing op het RSD experiment, aangezien we korte termijn effecten op het 

gedrag van dieren konden waarnemen, terwijl dit effect op lange termijn afwezig was. Neuro-

inflammatoire en neurotrofe markers volgen wellicht hetzelfde patroon, zoals aangetoond is in 

voorgaande onderzoeken. Toekomstige onderzoeken die gebruik maken van RSD protocollen, of het 

resident-binnendringer model, dienen rekening te houden met de mogelijkheid dat niet alle 

binnendringers depressie-achtig gedrag zullen ontwikkelen. Daarnaast is het mogelijk dat residenten 

beter gescreend moeten worden op agressief gedrag, met mogelijk andere parameters naast de nu 

gebruikte aanvalslatentie. In onze onderzoeksopstelling, vertoonden residenten habituatie na 

herhaalde blootstelling aan het agressie protocol, zoals te zien is aan de onveranderde 

aanvalslatentie. 
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