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Depressiee wordt gekenmerkt door veranderingen in het serotonerge systeem, 
zoalss lage niveau's van serotonine (5-HT) and 5-HT transporters in bloedplaatjes, lage 
plasmaa niveau's van de 5-HT voorloper 5-hydroxy-tryptofaan, lage niveau's van de 5-HT 
metaboliett 5-HIAA in de cerebrospinale vloeistof en een verlaging in de stemming na 
acutee tryptofaan depletie. Depressieve episoden worden soms geassocieerd met stressvolle 
gebeurtenissenn in het leven. Er zijn aanwijzingen dat een verstoring in de hypothalamus-
hypofyse-bijnierr (HPA) as, de zogenaamde stress as, causaal is aan de ontwikkeling van 
depressie.. Op dit moment is het echter onduidelijk hoe perioden van HP A-as verstoringen 
alss risico factor kunnen bijdragen aan het ontstaan van depressie. We hebben in deze 
studiee getest of verhoogde niveau's van corticosteroïden geleidelijk de responsiviteit voor 
5-HTT verlagen. Dit is getest in verschillende diermodellen. 

Stresss activeert de HPA-as, waarop de hypothalamus corticotropin-releasing 
hormoonn (CRH) afgeeft. Dit CRH bereikt de hypofyse, waar het de afgifte van 
adrenocorticotrophicc hormoon (ACTH) stimuleert. ACTH wordt afgegeven in het bloed 
enn bereikt via de circulatie de bijnieren. De bijnieren produceren in respons op ACTH 
Cortisoll  (in mensen) of corticosteron (in knaagdieren). Corticosteron kan de bloed-hersen-
barrièree passeren en de hersenen binnengaan. In de hersenen kan het zijn effect uitoefenen 
inn alle hersengebieden die receptoren voor corticosteron bezitten. Twee typen 
corticosteronn receptoren bestaan, de mineralocorticoid receptor (MR) met een hoge 
affiniteitt voor corticosteron, en de glucocorticoid receptor (GR) met een lagere affiniteit 
voorr corticosteron. Als de corticosteron concentratie laag is, bijvoorbeeld tijdens rust, dan 
iss voornamelijk de MR bezet. Als de corticosteron concentratie stijgt, bijvoorbeeld door 
hett circadiane ritme of tijdens stress, dan wordt naast de MR ook de GR bezet. 

Inn de hippocampus, een hersengebied rijk aan receptoren voor corticosteron en 5-
HT,, worden verschillende cellulaire eigenschappen beïnvloed door de mate van bezetting 
vann de MR en GR. De respons van een bepaalde 5-HT receptor, de 5-HT]A receptor, 
wordtt gereguleerd door de bezetting van de MR en GR. Als voornamelijk de MR bezet is, 
iss de respons op 5-HT klein. Wanneer de concentratie van corticosteron stijgt, en ook de 
GRR bezet wordt, dan is de respons op 5-HT groot. Na verwijdering van de bijnieren, dus 
alss er geen corticosteron aanwezig is, is de respons op 5-HT ook groot. Dit laat zien dat de 
dosis-afhankelijkheidd van corticosteron een U-vorm vertoont. Er zijn minder gegevens 
bekendd over de 5-HT respons na een langdurige verhoging in corticosteron niveau. Enkele 
studiess hebben laten zien dat langdurige toediening van exogeen corticosteron leiden tot 
verlaagdee 5-HT responsen in de hippocampus. Bij het begin van deze studie waren er 
echterr geen data voorhanden over langdurige verhogingen in endogeen corticosteron door 
eenn verstoring van de HPA-as. Daarom is in dit proefschrift gekeken naar 5-HT responsen 
inn verschillende diermodellen, die gekarakteriseerd worden door een verstoorde functie 
vann de HPA-as tijdens verschillende tijdstippen in het leven. 

Alss eerste is een chronisch onvoorspelbaar stress protocol gebruikt. Ratten 
werdenn blootgesteld aan chronische onvoorspelbare stress gedurende 21 dagen. Op dag 22 
zijnn intracellulaire afleidingen van CAI pyramidale neuronen gemaakt. Responsen, 
gemedieerdd door de 5-HT1A receptor, bleken verlaagd in chronisch gestresste dieren in 
vergelijkingg met controle dieren. Deze verlaagde responsen gingen niet gepaard met 
veranderingenn in 5-HT1A receptor mRNA expressie in de hippocampus. Ook de mRNA 
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expressiee van de GR was niet veranderd, terwijl expressie van MR mRNA gelijk was 
geblevenn in het CAI and CA3 gebied. In the gyrus dentatus (DG) was echter een kleine 
verhogingg in MR mRNA expressie te zien (Hoofdstuk 2). 

Naa de chronische stress studie is gekeken naar 5-HT responsen in dieren die 
blootgesteldd zijn aan stress vroeg in het leven. In dit model worden drie dagen oude pups 
voorr 24 uur gedepriveerd van maternale zorg. Na 24 uur worden de pups teruggeplaatst 
bijj  de moeder en de rest van de pups, die gedurende de deprivatie periode bij de moeder 
zijnn gebleven en dienen als controle. Pups werden verder niet meer gestoord en werden 
gespeendd op een leeftijd van 21 dagen. Op een leeftijd van drie maanden werden 
intracellulairee afleidingen gemaakt en 5-HT responsen gemeten in de hippocampus. In 
rattenn die blootgesteld waren aan maternale deprivatie, waren de 5-HT1A receptor-
gemedieerdee responsen kleiner in vergelijking met responsen in controle dieren. Er 
werdenn echter geen verschillende gevonden in de mRNA expressie van de 5-HTiA 

receptor,, MR en GR (Hoofdstuk 3). 
Alss derde studie zijn 5-HT]A receptor-gemedieerde responsen gemeten in twee 

muislijnenn die geselecteerd zijn op agressie. Deze muizen verschillen in verscheidene 
neuroendocrienee parameters en in 5-HT1A receptor mRNA expressie in het CAI gebied. 
Shortt attack latency (SAL) muizen, zijn erg agressief en vertonen lage corticosteron 
niveau'ss aan het begin van de actieve periode en een hoge expressie van de 5-HT|A 

receptorr in het CAI gebied. Long attack latency (LAL) muizen zijn minder agressief, 
vertonenn hoge niveau's van corticosteron aan het begin van de actieve periode en een lage 
expressiee van de 5-HT,A receptor in het CAI gebied. 5-HT]A receptor-gemedieerde 
responsee bleken kleiner te zijn in LAL muizen ten opzichte van responsen in SAL muizen. 
Corticosteronn niveau's na 30-45 minuten stress waren hoger in LAL muizen in 
vergelijkingg met SAL muizen. 5-HT1A receptor mRNA expressie was verminderd in LAL 
muizen,, zoals eerder aangetoond is. Er waren geen verschillen in GR mRNA expressie in 
dee hippocampus, en ook MR mRNA expressie in het CAI en CA3 gebied was 
vergelijkbaarr tussen LAL en SAL muizen. Echter, in de DG was een kleine verhoging in 
MRR mRNA expressie te zien in LAL muizen ten opzichte van SAL muizen (Hoofdstuk 4). 

Inn hoofdstuk 5, is een mogelijk aangrijpingspunt voor corticosteron bekeken, die 
betrokkenn kunnen zijn in het effect van corticosteron op 5-HT responsen. Neuronale 
adhesiee moleculen (NCAM) zijn gevoelig voor corticosteron en stress. Daarnaast is de 
responss op 5-HT verhoogd in NCAM-defïciente muizen. Hippocampale secties van dieren 
diee waren blootgesteld aan hoog exogeen corticosteron toediening voor 21 dagen, met of 
zonderr de GR antagonist RU-486, en hippocampale secties van maternaal gedepriveerde 
dieren,, zijn gebruikt voor een in situ hybridisatie. Er zijn verschillende isovormen van 
NCAM,, en twee probes zijn gebruikt, één voor de NCAM t80 splice variant en één voor 
totalee NCAM hoeveelheid (NCAMtota|). Beide probes lieten geen verschillen zien in CAI, 
CA33 en DG van de hippocampus in maternaal gedepriveerde dieren versus controle 
dieren.. Ook de langdurige blootstelling aan hoge corticosteron niveau's en RU-486 
veroorzaaktee geen verschillen in de expressie van deze twee probes in de hippocampus 
vergelekenn met controle dieren. 

Samenvattend,, laat het onderzoek in dit proefschrift zien dat langdurige 
verhogingg van corticosteron op verschillende tijdspunten in het leven de 5-HT1A receptor-
gemedieerdee respons vermindert in CAI pyramidale neuronen van de hippocampus. Dit 
kann één van de mechanismen zijn, waardoor stress op gevoelige momenten in het leven 
zouu kunnen leiden tot een verstoorde functie van het centrale 5-HT systeem en zo tot de 
ontwikkelingg van klinische symptomen van depressie. Deze verminderde respons kan niet 
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verklaardd worden door verschillen in 5-HTiA receptor mRNA expressie, met uitzondering 
vann de SAL-LAL muizen. Ook veranderingen in MR, GR en NCAM mRNA expressie 
kunnenn niet de oorzaak zijn van deze verminderde gevoeligheid. Hyperactiviteit van de 
HPP A-as veroorzaakt een verminderde gevoeligheid voor 5-HT, via een momenteel nog 
onbekendd mechanisme. 

Dee verminderde gevoeligheid voor 5-HT beschreven in dit proefschrift, zou 
mogelijkk een belangrijke factor kunnen zijn in de relatie tussen stress en het optreden van 
depressievee symptomen. Daarom zou de behandeling van depressie in patiënten met 
afwijkingenn in HP A-as parameters, gericht moeten zijn op zowel het serotonerge systeem 
alss de HPA-as, zodat een optimale behandeling met zo min mogelijk risico op terugval 
wordtt bereikt. 
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