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Nederlandse samenvatting en conclusies
(Dutch summary)
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Appendix

SSRIs en het adolescente brein: Veranderingen in de 
hersenontwikkeling?

Samenvatting

Hoewel er nog weinig bekend is over de precieze werking van antidepressiva op het 

brein, worden deze geneesmiddelen in toenemende mate voorgeschreven aan kinderen 

en jongeren bij wie de hersenen nog niet volledig zijn ontwikkeld. Het toedienen van 

psychoactieve stoffen tijdens de hersenontwikkeling kan de normale uitrijping van het 

brein beïnvloeden. Onderzoek naar de lange termijn effecten van antidepressiva op de 

hersenontwikkeling is tot nu toe voornamelijk gericht op perinatale blootstelling. Ook tijdens 

de adolescentie vinden echter nog veel rijpingsprocessen plaats. Het belangrijkste doel van 

het onderzoek in dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de effecten van selectieve 

serotonine heropname remmers (SSRI’s) op neurochemische processen in het adolescente 

brein. Daarbij waren we vooral geïnteresseerd in de effecten van langdurige behandeling 

met de SSRI fluoxetine (Prozac®) op de werking en regulering van de neurotransmitter 

serotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT) in de hersenen van de rat. En in het bijzonder of 

deze effecten verschillen wanneer blootstelling plaatsvindt tijdens de adolescentie of in het 

volgroeide volwassen brein. 

Daarnaast hebben we gekeken naar de bruikbaarheid van farmacologische MRI (magnetic 

resonance imaging; phMRI) als imaging techniek voor het meten van de 5-HT neurotransmitter 

functie. Door het toedienen van een SSRI te combineren met functionele MRI kan het effect 

van de SSRI op het centrale zenuwstelsel in beeld worden gebracht. Dit geeft een indicatie 

van het functioneren van het 5-HT systeem. phMRI heeft als voordeel boven andere imaging 

technieken waarmee de werking van neurotransmitters in beeld kunnen worden gebracht, 

zoals SPECT of PET, dat het een goede spatiële resolutie (nauwkeurigheid in locatie) heeft 

en bovendien geen gebruik maakt van radioactieve stoffen. Hierdoor is de techniek ook 

geschikt voor gebruik in kinderen en kan de techniek herhaaldelijk worden toegepast in de 

zelfde patiënt. 

Wanneer tijdens de hersenontwikkeling neurotransmitter systemen in het brein worden 

‘verstoord’ door bijvoorbeeld een medicijn of een andere psychoactieve stof, kunnen er, 

in elk geval in proefdieren, onherstelbare veranderingen in de signaaloverdracht binnen de 

hersenen optreden. Dit kan leiden tot een verstoorde hersenfunctie in het latere leven. 

We noemen dit ‘chemische inprenting’ (chemical imprinting). In deel I van dit proefschrift 



Samenvatting

227
&

illustreren we eerst het concept ‘chemische inprenting’ na beïnvloeding van het 5-HT 

systeem. In deel II hebben we dit principe getest voor fluoxetine in een aantal dierstudies, 

het belangrijkste doel van dit proefschrift. In deel III komen verschillende methodologische 

aspecten van het gebruik van phMRI aan bod. Het gaat daarbij vooral om de geschiktheid 

van deze techniek om de eventuele effecten van chemische inprenting op het 5-HT systeem 

in kaart te brengen.

Deel I: Chemische inprenting na 5-HT beïnvloeding

Chemische inprenting kan ontstaan wanneer psychoactieve stoffen worden toegediend 

tijdens kwetsbare momenten in de hersenontwikkeling, zoals in de foetale periode. 

Maar ook de adolescentie is een periode waarin nog veel veranderingen plaatsvinden 

in het brein. In deel I van dit proefschrift, worden twee studies beschreven waarin de 

effecten van chemische inprenting worden onderzocht na toediening van middelen 

die invloed hebben op het 5-HT systeem. In hoofdstuk 2 werd blootstelling aan MDMA 

(3,4-methyleendioxymethamfetamine; beter bekend als ecstasy) gebruikt als model voor 

beïnvloeding van het 5-HT systeem. In overeenstemming met eerder beschreven studies, 

zagen we dat de neurotoxische effecten van MDMA op de 5-HT transporter (SERT) in de 

rat minder uitgesproken zijn na blootstelling tijdens de adolescentie dan na blootstelling 

tijdens volwassenheid. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de plasticiteit van de zich nog 

ontwikkelende hersenen. Daarnaast waren we benieuwd of de effecten van ecstasy in 

recreatieve gebruikers van deze drug ook afhankelijk van leeftijd zijn. We vonden dat een 

eerste gebruik op jongere leeftijd voorspellend was voor een hogere SERT dichtheid in 

volwassenheid, maar alleen bij personen die vóór de leeftijd van 18 jaar waren begonnen 

met het ecstasy gebruik. Leeftijd beïnvloedde dus het effect van ecstasy op SERT dichtheid 

alleen wanneer de eerste blootstelling tijdens de jeugd en dus in een ontwikkelend brein 

plaatsvond. Hoofdstuk 3 beschrijft een aantal exploratieve experimenten waarin gekeken 

is naar de effecten van chronische fluoxetine behandeling op gedrag, SERT dichtheid en 

veranderingen in hersenactiviteit na acute fluoxetine toediening, gemeten met phMRI. Deze 

acute challenge zou moeten leiden tot een directe verhoging van de 5-HT concentratie in het 

brein. Een week na het stoppen van de behandeling werd een toename in angst-gerelateerd 

gedrag gezien in de volwassen behandelde dieren, terwijl er geen gedragseffecten werden 

waargenomen bij de adolescent behandelde dieren. Leeftijdsafhankelijke effecten van 

de behandeling werden ook gezien in de SERT dichtheid in alle corticale hersengebieden, 

alsook in de hypothalamus. We vonden echter geen leeftijd-gerelateerde effecten van de 

chronische fluoxetine behandeling op de hersenactiviteit met phMRI. Deze bevindingen 

vereisten verder onderzoek met grotere steekproeven.
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Deel II: Leeftijd-gerelateerde effecten van chronische fluoxetine in het rattenbrein

In dit deel van mijn dissertatie beschrijven we een aantal experimenten waarbij gekeken 

is naar de effecten van chronische blootstelling aan fluoxetine op 5-HT en verwante 

neurotransmittersystemen met verschillende onderzoeksmethoden. In elk van deze studies 

werd dezelfde behandeling en onderzoeksopzet toegepast. Adolescente (postnatale dag 

(PND) 25) en volwassen (PND65) mannelijke Wistar ratten werden gedurende 3 weken met 

fluoxetine (5 mg/kg via de orale route) behandeld. Een week na het staken van de behandeling 

werd (een onderdeel van) de 5-HT functie beoordeeld. In hoofdstuk 4 is opnieuw is met 

phMRI gekeken naar de effecten van eerdere behandeling op de hersenenactiviteit in reactie 

op een acute fluoxetine toediening. Met een grotere steekproefgrootte zagen we ditmaal in 

de hersenactiviteit van jong behandelde dieren een verhoogde respons op deze acute 5-HT 

challenge, in vergelijking met controle dieren van dezelfde leeftijd. Dit terwijl de respons op 

de challenge verminderd was in de volwassen behandelde dieren. Deze leeftijdsafhankelijke 

effecten waren duidelijk zichtbaar in verschillende 5-HT gerelateerde hersengebieden, zoals 

de frontale cortex, amygdala, en de hypothalamus. In de hierop volgende hoofdstukken 

beschrijven we verscheidene vervolgstudies die zijn uitgevoerd om meer inzicht te krijgen 

in de neurochemische processen die ten grondslag zouden kunnen liggen aan deze phMRI 

resultaten. Met behulp van microdialyse hebben we de extracellulaire concentratie van 

5-HT, dopamine, noradrenaline en hun afbraakproducten gemeten in de mediale prefrontale 

cortex, zowel voor-, als na een acute 5-HT verhoging (hoofdstuk 5). Hoewel eerdere 

behandeling met fluoxetine de afgifte van 5-HT en DA als reactie op de acute challenge 

sterk verhoogde, werden er geen leeftijdsafhankelijke effecten van de eerdere behandeling 

gevonden. Het 5-HT phMRI signaal wordt vermoedelijk dus niet alleen bepaald door de 

mate van 5-HT afgifte. Hoofdstuk 6 beschrijft drie pilot experimenten waarin gekeken is 

naar de effecten van chronische behandeling op genexpressie, SERT beschikbaarheid en de 

hoeveelheid tryptofaan hydroxylase (TPH), het enzym dat betrokken is bij de synthese van 

5-HT. Leeftijdsgebonden effecten van de eerdere fluoxetine behandeling werden gevonden 

in de mRNA expressie van verscheidene glutaminerge en GABA-erge genen, maar niet 

in de expressie van genen coderend voor 5-HT, DA en NA receptoren en ook niet in de 

expressie van genen betrokken bij neuronale uitgroei en stress regulatie. Verrassend genoeg 

vonden we ditmaal ook geen leeftijdsafhankelijk effect van de behandeling op de SERT 

beschikbaarheid. Het effect van fluoxetine op de immunoreactiviteit van het 5-HT synthese 

enzym TPH was wel afhankelijk van leeftijd. De jong behandelde dieren vertoonden een 

hogere aanwezigheid van TPH-positieve cellen, terwijl de volwassen behandelde dieren, 

in vergelijking met niet-behandelde dieren, verminderde expressie lieten zien. Als laatste 

is ook gekeken naar de invloed van fluoxetine op de aanwezigheid van twee indicatoren 
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van structurele plasticiteit in de dentate gyrus (DG) van de hippocampus, een proces 

waarvan bekend is dat deze positief beïnvloed wordt door 5-HT. We vonden duidelijke 

leeftijdgebonden effecten van de fluoxetine behandeling op de aanwezigheid van zowel 

DCX- als Ki67-positieve cellen (hoofdstuk 7), vergelijkbaar met de resultaten van de TPH 

expressie. Over het geheel genomen laten deze experimenten zien dat fluoxetine inderdaad 

een effect heeft op 5-HT neurotransmissie, die afhankelijk blijkt te zijn van de leeftijd ten 

tijde van de blootstelling.

Deel III: Methodologische vraagstukken rondom 5-HT phMRI 

Door het combineren van functionele MRI met de toediening van een psychoactief middel, 

kan het effect van dat middel op het centrale zenuwstelsel in beeld worden gebracht, een 

toepassing die wordt aangeduid als farmacologische MRI of phMRI. Dit is een interessante 

ontwikkeling omdat met deze techniek in toekomstig onderzoek wellicht meer inzicht 

verkregen kan worden in het optreden van chemische inprenting van psychoactieve 

medicatie bij kinderen en adolescenten. Met phMRI kan na toediening van bijvoorbeeld een 

SSRI een goede inschatting gemaakt worden van de 5-HT functie. 5-HT phMRI is een relatief 

nieuwe techniek binnen de neuroimaging, en het volledige scala van toepassingen voor deze 

methode is nog in volle ontwikkeling. In hoofdstuk 8 en het bijbehorende videoartikel (te 

vinden op www.jove.com/video/3956) demonstreerden we hoe 5-HT phMRI in levende en 

zelfademende ratten is toe te passen. Daarnaast werden de sterke punten en tekortkomingen 

van deze techniek en de bijbehorende data analyse besproken. 5-HT phMRI maakt het 

dus niet alleen mogelijk om een duidelijke inschatting te krijgen van de neurotransmitter 

functie in het brein van een levend dier, maar kan ook leeftijdsafhankelijke verschillen hierin 

zichtbaar maken, zoals we in hoofdstuk 4 van dit proefschrift laten zien. Tegelijkertijd blijkt 

deze gevoelige techniek soms lastig te interpreteren. Het is daarom cruciaal om tijdens de 

gehele acquisitie van MRI beelden alle fysiologische processen die invloed kunnen hebben 

op de doorbloeding van het brein zo constant mogelijk te houden. Wat humane 5-HT phMRI 

studies betreft, vooral wanneer dit studies naar de effecten van geneesmiddelen op de 

ontwikkelende hersenen en dus in kinderen en jongeren betreft, wordt 5-HT phMRI nog 

steeds als een vrij belastende techniek gezien, vooral wanneer de desbetreffende medicatie 

intraveneus wordt toegediend. Het zou daarom positief zijn als de effecten op het brein 

zouden kunnen worden weergegeven na orale toediening van het geneesmiddel. Hoewel 

dit vaker is toegepast is in verschillende fMRI-studies, is de test-hertest betrouwbaarheid 

van deze methode voor de meeste toepassingen nog niet eerder bepaald. In hoofdstuk 9 

beschrijven we dat deze test-hertest betrouwbaarheid, na orale toediening van een SSRI, 

laag is voor zogenaamde ‘pulsed ASL’ phMRI, een techniek gebaseerd op de mate van 
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doorbloeding van het brein. Dit beperkt de bruikbaarheid van deze specifieke toepassing 

voor het bepalen van veranderingen in 5-HT functie over de tijd en dus ook het gebruik ervan 

als een betrouwbare (klinische) onderzoeksmethode. Recentelijk zijn er echter nieuwe ASL 

technieken ontwikkeld, met minder signaal schommelingen, zoals de ‘pseudo continue’ ASL. 

Het is interessant om in toekomstige onderzoeken te zien of deze nieuwe technieken een 

beter resultaat geven. Niettemin hebben we aangetoond dat het effect van een orale SSRI 

toediening op de cerebrale bloedstroom relatief klein is. Ook met BOLD-gebaseerde fMRI 

hebben we laten zien dat het lastig is om op repliceerbare wijze het effect van een orale SSRI 

op taakgerelateerde hersenactiviteit in kaart te brengen, zoals beschreven staat in hoofdstuk 

10 van dit proefschrift. We vonden geen reproduceerbare effecten van een orale SSRI op de 

hersenactiviteit die betrokken is bij emotionele verwerking of sensomotorische beweging, 

processen waarbij 5-HT een rol speelt. Wel vonden we duidelijke en reproduceerbare 

effecten van de orale SSRI op zogenaamde ‘taak-negatieve’ processen in het ‘default mode 

network’ (DMN). Dit netwerk bestaat uit hersengebieden die vooral actief zijn tijdens rust en 

worden uitgeschakeld tijdens doelgericht gedrag. Orale toediening van het SSRI citalopram 

verminderde deze deactivatie zichtbaar, voornamelijk in de mediale frontale cortex. Deze 

bevinding kan erop wijzen dat 5-HT betrokken is bij het reguleren van het DMN. Al met 

al tonen we in deel III van dit proefschrift aan dat 5-HT phMRI met een orale challenge 

een waardevolle beeldvormende techniek is, maar dat voorzichtigheid geboden blijft op 

het gebied van de test-hertest betrouwbaarheid. Vooral wanneer de effectgrootte van het 

middel op de doorbloeding gering is, of wanneer extra bronnen van mogelijke ‘ruis’ op het 

MRI signaal worden toegevoegd. Wanneer er bijvoorbeeld anesthesie wordt gebruikt of 

wanneer de challenge oraal i.p.v. intraveneus wordt toegediend, zal een grotere steekproef 

moeten worden gebruikt. Tot slot combineren we in hoofdstuk 11 de doelstellingen van 

de delen II en III van dit proefschrift en beschrijven we de opzet en methodologie van drie 

nog lopende klinische studies. Deze studies zullen naar verwachting op korte termijn meer 

inzicht kunnen geven in de effecten van psychotrope medicatie, waaronder fluoxetine, op 

de neuronale ontwikkeling van kinderen en jongeren, met behulp van zowel retrospectieve 

als prospectieve benaderingen en verschillende neuroimaging technieken, waaronder 5-HT 

phMRI.

Conclusies

Hoewel de precieze werkingsmechanismen van antidepressiva nog steeds niet bekend 

zijn, worden deze geneesmiddelen in toenemende mate voorgeschreven aan kinderen en 

jongeren bij wie de hersenen nog niet volledig zijn ontwikkeld. Het beïnvloeden van de 
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neurotransmitter functie in een onvolgroeid brein kan de normale uitrijping van dat brein 

beïnvloeden, wat kan leiden tot veranderingen in de signaaloverdracht in het latere leven, 

en uiteindelijk mogelijk tot veranderingen in gedrag. In dit proefschrift geven we eerst een 

voorbeeld van deze zogenaamde ‘chemische imprinting’ in de vorm van leeftijdsafhankelijke 

effecten van het middel MDMA, een krachtige manipulator van de 5-HT functie, op de SERT 

dichtheid bij zowel ratten als mensen. Het belangrijkste doel van dit proefschrift was echter 

om meer inzicht te krijgen in de effecten van SSRI’s, en van fluoxetine (Prozac®) in het 

bijzonder, op het 5-HT systeem na adolescente blootstelling. De dierproeven in dit proefschrift 

ondersteunen het idee dat de effecten van chronische behandeling met fluoxetine op de 5-HT 

functie afhankelijk zijn van de leeftijd waarop deze behandeling plaatsvindt. Na langdurige 

fluoxetine behandeling werd een verhoogde gevoeligheid van het 5-HT systeem gevonden in 

adolescente dieren, terwijl bij volwassen behandelde dieren geen of tegengestelde effecten 

werden waargenomen. Deze toegenomen 5-HT activiteit wordt mogelijk veroorzaakt door 

een verminderde werking van het 5-HT feedbackmechanisme in de jong behandelde dieren. 

Aanvullende studies zijn nodig om te bevestigen dat deze leeftijdsafhankelijke effecten 

inderdaad permanent zijn en veroorzaakt worden door neurochemische veranderingen 

in ontwikkeling van het 5-HT systeem en aanverwante neurotransmitter systemen. De rol 

van de 5-HT receptoren hierin zal ook verder moeten worden onderzocht. Daarnaast is 

in algemene zin ook een beter inzicht noodzakelijk in de 5-HT ontwikkeling en het exacte 

werkingsmechanisme van SSRI’s. Bovendien moeten onze bevindingen in het gezonde brein 

van de rat uiteindelijk vertaald worden naar het depressieve menselijk brein. In dit opzicht 

kan farmacologische MRI zeker een nuttige toepassing zijn, omdat het de beoordeling van 

de 5-HT functie in zowel dier als mens op een relatief weinig belastende wijze mogelijk 

maakt. Met deze techniek waren wij in staat de leeftijdsafhankelijkheid van de effecten van 

langdurige fluoxetine behandeling op de hersenfunctie bij ratten aan te tonen. Verwachte 

technische ontwikkelingen zullen waarschijnlijk een verdere verhoging van de gevoeligheid 

van deze techniek opleveren, waardoor de (potentiële) aanwezigheid   van ‘fluoxetine 

imprinting’ in kinderen en adolescenten in de toekomst nog beter zal kunnen worden 

onderzocht.


