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Samenvatting g 

Hoofdstukk 1 
Vanaff  het moment van de conceptie tot het moment waarop we sterven leven 

wee in een wereld die gekenmerkt wordt door sekse-verschillen. Niet alleen 
zijnn mannen en vrouwen fysiek verschillend van elkaar, er bestaan ook sekse-
verschillenn in de manier waarop we kijken, ruiken, denken, emoties ervaren, 
onss gedragen, communiceren en met elkaar vrijen. 

Dee hersenen orchestreren deze sekse-verschillen middels irreversibele 
structurelee "organizationele" en reversibele "activationele" sekse-verschillen. 
Voorbeeldenn van zulke verschillen zijn macroscopische sekse-verschillen in 
hersen-volume,, -gewicht en regionale verschillen in grootte en vorm voor struc-
turenn en vezel verbindingen. Mikroscopisch kunnen sekse-verschillen bestaan 
inn de cel-grootte, het aantal hersencellen/neuronen, dendriet vertakkingen en 
inn de vorming van synapsen, terwijl op moleculair niveau sekse-verschillen 
b.v.. kunnen bestaan in de aanwezigheid van neuropeptiden, neurotransmit-
ters,, enzymen, eiwitten en messenger RNA. Functionele verschillen bestaan 
inn verschillende aspecten van de voortplanting (zoals b.v. in de aanwezigheid 
vann de menstruele cycliciteit van de hypothalame-gonadale-as bij de vrouw), 
genderr identiteit (het gevoel man of vrouw te zijn), seksuele oriëntatie (hetero-
,, bi- of homoseksualiteit), autonome functies (verschillen b.v. in biologische 
ritmes,, lichaamstemperatuur, stresshormonen, bloeddruk en slaap) alsook in 
geslachtshormoonn afhankelijke sekse-verschillen in de regulatie van stemming, 
cognitie,, gedrag en neuroprotectie bij gezondheid en ziekte. 

Ditt proefschrift had als doelstelling de aanwezigheid van potentiële struc-
turelee en functionele verschillen te onderzoeken in de humane hypothalamus 
enn naastgelegen gebieden in relatie tot de sekse, gender identiteit en seksuele 
oriëntatiee door te focussen op morphologische sekse-verschillen, seks hormoon 
receptorenn (oestrogeen receptor -alpha [ERa], -beta [ERp], androgeen en 
progesteronn receptoren [ARs en PRs) en hun relatie tot de endocriene status. 
Inn dit verband werden potentiële sekse-verschillen bestudeerd in humaan post 
mortemm materiaal door zowel het volume en het aantal hersencellen te bepalen 
inn een limbisch kerngebied (Hoofdstuk 2), terwijl de expressie van geslach-
thormoonn receptoren door middel van immunocytochemie werden bestudeerd 
alss basis voor het bepalen van de plaats en werking en het mechanisme achter 
dee functionele sekse-verschillen (Hoofdstuk 3-8). 

Hoofdstukk 2 
Tenn eerste werd het centrale deel van de bed nucleus stria terminalis (BSTc) 

bestudeerdd om na te gaan of het eerder gevonden sekseverschil in volume en 
hett opvallende vrouwelijk volume in man-naar-vrouw transseksuelen ook 
weerspiegeltt werden in het aantal BSTc neuronen. Transseksuelen beleven 
zichzelff  als individuen die behoren tot de andere sekse, ondanks het feit dat 
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zee biologisch alle uiterlijke karakteristieken vertonen van de sekse waartoe zij 
gevoelsmatigg niet behoren. Een cruciale vraag die voortkwam uit de vorige 
studiee was de vraag of het gerapporteerde, gender identiteit gerelateerde, vrou-
welijkee volume van de BSTc van man-naar-vrouw transseksuelen daadwerkelijk 
wass gebaseerd op een verschil in de BSTc zélf of dat dat verschil meer een 
afspiegelingg was van een verschil vanuit de amygdala en andere regionen van 
waaruitt de vasoactive intestinal polypeptide (VIP) vezels komen die als marker 
voorr de BSTc werden gebruikt. Om dit verder te onderzoeken werden in de 
BSTcc het aantal somatostatine neuronen bepaald, één van de BSTc's grootste 
neuronn populaties, in relatie tot de sekse, sexuele oriëntatie, gender identiteit 
enn verleden of actuele endocriene status van de patiënten. Onafhankelijk van 
dee sexuele voorkeur hadden mannen ongeveer twee keer zoveel somatostatine 
neuronenn dan vrouwen (p<0.006). Het aantal neuronen in de BSTc van man-naar-
vrouww transseksuelen was gelijk aan dat van de vrouwen (p=0.83). Daarintegen 
bevondd het aantal neuronen van een vrouw-naar-man transseksueel zich hoog 
inn de mannelijke range. Hormonale behandeling of variaties in circulerende 
geslachtshormoon-spiegelss in volwassenheid leken geen invloed te hebben 
gehadd op het aantal gemeten neuronen in de BSTc. Wel zouden ze een rol 
kunnenn hebben gespeeld tijdens de seksuele differentiatie van de BSTc. Deze 
bevindingenn ondersteunen het paradigma dat in transseksuele individuen de 
seksuelee differentiatie van het brein en de genitaliën zich in tegenovergestelde 
richtingrichting hebben ontwikkeld en wijzen op een neurobiologische basis voor een 
stoorniss in de gender identiteit. 

Hoofdstukk 3 
Dee volgende stap was om na te gaan of de BSTc èn andere gebieden in de 

hypothalamuss daadwerkelijk gevoelig zijn voor geslachtshormonen middels 
expressiee van geslachtshormoon receptoren. Speciaal hiervoor werden er im-
munohistochemischee protocollen ontwikkeld voor geslactshormoon receptor 
detectiee in het humane paraffine ingebedde en formaline gefixeerde hersen-
materiaal.. Allereerst werd de androgeen receptor (AR) distributie onderzocht 
enn beschreven in rostro-caudale (voor-achterwaardse richting) coupes door de 
gehelee hypothalamus en nabij gelegen gebieden. In dit hoofdstuk rapporteren 
wee voor de eerste keer de AR immunoreactiviteit (AR-ir) in de hypothalamus 
vann 10 patiënten (5 mannen en 5 vrouwen) van 20 tot en met 39 jaar met het 
antilichaamm PG21. Een lange post mortem tijd van 72:00 uur of fixatie tijd van 
1000 dagen bleek geen invloed te hebben op de AR-ir. Bij mannen werd intense 
AR-irr gevonden in de kern van neuronen van de horizontale band van Broca, 
dee laterale en mediale kern van het corpus mamillare (LMN) en (MMN). Een 
intermediaree kleuring werd gevonden in de diagonal band van Broca (DBB), 
dee seksueel dimorphe kern van het preoptisch gebied (SDN-MPO), de nucleus 
paraventriculariss (PVN), suprachiasmaticus (SCN), ventromedial is (VMN) 
enn infundibularis (INF), terwijl zwakkere labeling werd gevonden in de bed 
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nucleuss van de stria terminalis (BST), het mediale preoptische gebied (MPO), 
dee dorsale en ventrale zone van de nucleus periventricularis (Dpe en VPe), de 
nucleuss supraopticus (SON) en nucleus basalis van Meynert (NBM). In de 
meestee hersengebieden hadden vrouwen een verminderde intensiteit van de 
AR-ir.. In de LMN en MMN werd een sterk sekse/geslachts-verschil gevon-
denn met een sterkere kernkleuring bij mannen. Cytoplasmatische labeling 
werdd geobserveerd in neuronen van beide seksen, terwijl vrouwen een grotere 
variabiliteitt in de intensiteit van cytoplasmatische kleuring lieten zien. Geen 
geslachtsverschillenn werden echter geobserveerd in de BST, NBM en in de 
eilandjess van Calleja. Species verschillen en overeenkomsten van de AR-ir 
distributiee worden bediscussieerd. Deze resultaten suggereren de participatie 
vann androgenen in de regulatie van diverse hypothalame processen die op een 
verschillendee manier tussen beide seksen worden aangestuurd. 

Hoofdstukk 4 
Inn de voorgaande studie vonden we bij de mens geslachtsverschillen in 

androgeenn receptoren (ARs) in verschillende hypothalame en nabij gelegen 
gebieden.. Over het algemeen hadden mannen een sterkere AR-ir dan vrouwen. 
Dee sterkste kern kleuring van ARs werden gevonden in de caudale hypothalamus 
inn het corpus mamillare complex (MBC), dat o.a. betrokken is bij verschillende 
aspectenn van seksueel gedrag. De studie zoals beschreven in dit hoofdstuk 
werdd uitgevoerd met als doel te onderzoeken of het geslachtsverschil in AR-ir 
vann de MBC een relatie heeft met seksuele oriëntatie, gender identiteit of met 
circulerendee androgeen spiegels. Uit dier-experimenten is bekend dat AR-ir 
inn de neuronale kern kan toenemen onder invloed van androgenen. Daarom 
bestudeerdenn we het MBC bij de volgende groepen: jonge heterosexuele 
mannen,, jonge homosexuele mannen, oude heterosexuele gecastreerde en niet 
gecastreerdee mannen, gecastreerde en niet-gecastreerde transseksuelen, jonge 
heterosexuelee vrouwen en een jonge geviriliseerde vrouw die een testosteron 
producerendee tumor van de bijnier had. Nucleaire neuronale AR-ir was niet 
significantt verschillend tussen hetero- en homoseksuele mannen onderling, 
maarr was bij deze groepen wel significant sterker aanwezig dan bij vrouwen. 
Eenn vrouwelijk patroon van AR-ir (geen tot zwakke AR-ir in de kern van 
neuronen)) werd geobserveerd in 26 tot 53 jaar oude gecastreerde man-naar-
vrouww transsexuelen en in oude gecastreerde en niet gecastreerde mannen met 
eenn leeftijd variërend van 67 tot 87 jaar. In analogie met dierexperimentele 
studiess die sterke activationele efecten van androgenen op AR-ir hebben laten 
zien,, suggereren de data van deze studie dat de AR-ir in de kern van neuronen 
inn de MBC vooral afhankelijk is van de aanwezigheid dan wel afwezigheid 
vann circulerende androgeen spiegels. De bovenstaande gegevens van groepen 
patiëntenn werden ondersteund door de mannelijke AR-ir (intense AR-ir in de 
neuronalee kern) in een 36 jarige biseksuele niet gecastreerde man-naar-vrouw 
transseksueell  en in een heteroseksuele geviriliseerde 46 jarige vrouw met 
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hogee circulerende testosteron spiegels. Concluderend, het seksueel dimorphe 
patroonn van AR-ir in het MBC leek duidelijk gerelateerd te zijn aan circuler-
endee androgeen spiegels en niet aan seksuele oriëntatie of gender identiteit. De 
functionelee implicaties van deze verschillen worden bediscussieerd in relatie 
tott reproductie, cognitie en neuroprotectie. 

Hoofdstukk 5 
Inn 1996 werd een nieuwe tweede oestrogeen receptor (ER) subtype gek-

loneerdd bij zowel de rat en de mens en kreeg de naam ER0. Vervolgens werd 
aangetoondd dat de oorspronkelijke "klassieke" oestrogeen receptor alpha 
(ERa)) en het nieuwe ERp subtype verschillende, veelal tegenovergestelde 
(bvv activerend[ERa] versus inhiberend [ERp]) effecten kunnen hebben op de 
regulatiee van gen expressie. Teneinde de mogelijke aangrijpingspunten van 
oestrogenenn via ERa en ERp in de hypothalamus en naastliggende gebieden in 
kaartt te brengen werden opnieuw speciale immunocytochemische protocollen 
ontwikkeldd voor onderzoek in dezelfde 10 patiënten van de AR-ir mapping studie 
zoalss beschreven in hoofdstuk 3 (5 mannen versus 5 vrouwen; leeftijdsgroep 
20-399 jaar). Ook werden verschillen in rostro-caudale distributie bestudeerd 
inn relatie tot het geslacht en endocriene status. 

Uitt diverse dierexperimentele en humane studies was bekend dat ERs re-
gio-specifiekk kunnen worden gereguleerd door circulerende oestrogeen levels. 
Daaromm werden hypothalami van een paar zeldzame patiënten met abnormale 
oestrogeenn spiegels bestudeerd: een gecastreerde en tot aan haar dood met 
oestrogeenn behandelde 50 jaar oude man-naar-vrouw transseksueel (Tl), een 
311 jaar oude man met een oestrogeen producerende tumor van zijn bijnier (S2) 
enn een dubbelzijdege geovariectomiseerde 46 jaar oude vrouw (S8). 

Eenn groot geslachtsverschil met sterkere ERa-ir in de kern van neuronen 
bijj  vrouwen werd geobserveerd in de diagonale band van Broca (DBB) en in 
dee mediale mamillaire nucleus (MMN). Minder robuste geslachtsverschillen 
werdenn gevonden in andere gebieden met een meer intense ERa-ir in de neuro-
nalee kern bij mannen in, b.v., in de seksueel dimorphe nucleus van het mediaal 
preoptischh gebied (SDN-POA), paraventriculaire nucleus (PVN) en het lateraal 
hypothalamischee gebied (LHA), terwijl vrouwen meer kern ERa-ir hadden in 
dee nucleus suprachiasmaticus (SCN) en ventromediale nucleus (VMN). Geen 
geslachtsverschillenn in kern ERa-ir werden gevonden in b.v. de centrale BST 
(BSTc).. ERa-ir was niet alleen in de kern maar ook sekse afhankelijk aanwezig 
inn het cytoplasma van neuronen en bovendien in b.v. astrocyten, de plexus 
choroideuss en vasculaire cellen. 

Dee verschillen in ERa-ir in de patiënten T1,S2 and S8 suggereerden een 
aantall  activerende effecten van oestrogenen op hypothalame ERa-ir. Een 
vrouwelijkk expressie patroon van ERa-ir in de VMN and MMN werd gezien 
bijj  de genetisch mannelijke subjecten (Tl) and (S2) (zie b.v. Fig. 14C) die dus 
gerelateerdd lijken te zijn aan hogere circulerende oestrogeen spiegels, terwijl 
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err in deze patiënten geen duidelijke veranderingen waarneembaar waren in 
dee BSTc, SDN of DBB en er een opvallend lage ERa-ir in de NBM werd 
gevonden.. Deze data suggereren dat er niet alleen activerende effecten van 
oestrogenenoestrogenen op ERa-ir een rol spelen, maar dat er ook andere, oestrogeen 
spiegell  onafhankelijke regulatie mechanismen (zoals organizatorische effecten) 
betrokkenn kunnen zijn bij de expressie van ERa. ERa-ir in T1,S2 en S8 lieten 
echterr zien dat de meerderheid van de geobserveerde geslachtsverschillen in 
ERa-irr eerder "activerend" van aard zijn (b.v. in de VMN/MMN) . Species 
overeenkomstenn en verschillen in ERa-ir distributie en mogelijke functionele 
implicatiess worden bediscussieerd. 

Hoofdstukk 6 
Vervolgenss werd voor de eerste keer systematisch de rostro-caudale dis-

tributiee van oestrogeen receptor beta immunoreactiviteit (ERP-ir) in de humane 
hypothalamuss en naastliggende gebieden van 5 mannen and 5 vrouwen in de 
leeftijdd van 20-39 jaar beschreven en vergeleken met die van ERa in dezelfde 
patiënten.. ERP-ir werd in het algemeen frequenter geobserveerd in het cyto-
plasmaa dan in de kern en had een sterkere intensiteit bij vrouwen. Bovendien 
werdenn er basket-achtige vezel kleuringen gevonden, suggestief voor ERp-ir 
inn synaptisch-eindigingen in verschillende gebieden. 

Mannenn hadden een robustere ERp-ir in de celkern dan vrouwen in het 
medialee deel van de BST, PV en PT van de thalamus, terwijl minder intens 
maarr meer kern ERp-ir werd geobserveerd in b.v. de BSTc,SDN-POA, DBB 
enn de VMN. 

Vrouwenn hadden een sterkere (licht tot intermediair) kern ERp-ir dan man-
nenn b.v. in de SCN, SON, PVN, INF en MMN. 

ERp-irr expressie patronen in patiënten met abnormale hormonale spiegels, 
inn casu een 50 jaar oude gecastreerde oestrogeen behandelde man-naar-vrouw 
transsexueel,, een 31 jarige man met een oestrogeen producerende tumor en 
eenn 46 jaar oude ge- ovariectomizeerde vrouw, suggereren dat de meerderheid 
vann de geobserveerde sekseverschillen in ERp-ir eerder een "activerend" dan 
eenn "organizerend" karakter bezaten. Overeenkomsten, verschillen, potentiële 
functionelee en klinische implicaties van de geobserveerde geslachts en hormoon 
spiegell  afhankelijke ERa en ERp distributies worden bediscussieerd in relatie 
tott reproductie, autonome-functies, stemming, cognitie en neuroprotectie bij 
gezondheidd en ziekte. 

Hoofdstukk 7 
Dee hypothalamische supraoptische nucleus (SON) is een belangrijke productie 

plaatss van plasma arginine vasopressine (AVP), een neurohormoon betrokken 
bijj  de regulatie van de waterbalans, electroliet-huishouding, HPA-as en de 
bloeddruk,, terwijl het ook verschillende centrale effecten heeft. Plasma AVP 
levelss zijn b.v.verhoogd tijdens episoden van stress. Plasma AVP levels zijn 
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hogerr bij mannen dan bij vrouwen. Circulerende geslachtshormonen kunnen 
eenn rol spelen bij dit verschil, aangezien plasma AVP levels b.v. veranderen 
tijdenss de menstruele cyclus en tijdens het gebruik van orale anticonceptiva. 
Daaromm hebben wij onderzocht of de reeds eerder geobserveerde leeftijd en 
geslachtsverschillenn in AVP neuronale activiteit in the supraoptische nucleus 
(SON),, gerelateerd zouden kunnen zijn aan menopausale veranderingen in 
circulerendee oestrogeen levels. Oestrogenen zouden de productie van AVP 
kunnenn remmen via oestrogeen receptoren. Daarom hebben wij ERa en ERp 
immunoreactiviteitt bestudeerd in de dorsolateral (dl)-SON. Voor deze studie 
werdenn hypothalami van 34 controle subjecten onderverdeeld in 4 groepen met 
eenn leeftijdsgrens van 50 jaar (j°nge mannen en jonge vrouwen tot en met 50 
jaarr versus mannen en vrouwen ouder dan 50 jaar). Het AVP deel van de dl-SON 
vann jonge vrouwen bevatte 50 maal meer neuronen met ERp kern kleuring dan 
inn jonge mannen en 250 maal meer dan in oudere vrouwen. Bovendien hadden 
jongee vrouwen ook meer cytoplasmatische ERp kleuring dan jonge mannen 
enn oudere vrouwen. De proportie van ERa-positieve neuronen in de kern was 
groterr in jonge mannen dan in jonge vrouwen (P=0.018) en groter in jonge 
mannenn versus oudere mannen (p=0.015). Een significante positieve correlatie 
tussenn leeftijd en ERa-positieve neuronen in de kern was alleen aanwezig bij 
vrouwen.. De sterke afname in de celkern van ERP-ir en toename van ERa-ir 
inn AVP neuronen van de dl-SON in postmenopausale vrouwen worden beide 
verondersteldd een rol te spelen bij de activatie van AVP neuronen in postmeno-
pausalee vrouwen. 

Hoofdstukk 8 
Dee suprachiasmatische nucleus (SCN) is de centrale klok van de hersenen, 

verantwoordelijkk voor dag/nacht en seisoens ritmen, in b.v. de stress hormonen, 
lichaams-temperatuur,, slaap en de stemming. Tijdens de menopauze raken 
dezee biologische ritmen frequent verstoord. Dit geldt in versterkte mate voor 
mensenn met dementie. De ritmes kunnen worden hersteld bij postmenopausale 
vrouwenn door middel van seks hormoon substitutie therapie (SHST). Klinische 
enn dierexperimentele studies hebben aangetoond dat geslachtshormonen dag/ 
nachtt ritmen kunnen beinvloeden, maar het was niet duidelijk of dit een direct 
dann wel indirect effect is op de SCN. Daarom hebben wij in deze immuno-
cytochemischee studie onderzocht in 5 premenopausale vrouwen en 5 jonge 
mannenn (20-40 jaar), of de humane SCN geslachtshormoon receptoren tot 
expressiee brengt. SCN neuronen bleken ERa, ERp en progesteron receptoren te 
bevatten.. Mediaan waarden van de ER-immunoreactiviteit per individu en per 
genderr groep liet een statistisch significant sterkere expressie van kern ERa in 
SCNN neuronen van vrouwen zien (p<0.05). Er bleek geen significante sexueel 
dimorphee tendens aanwezig te zijn voor kern ERp (P>0.1) en progesteron re-
ceptorenn (p>0.7). Deze data sluiten aan bij de seksueel dimorphe aanwezigheid 
vann AR-ir in SCN neuronen (Hoofdstuk 3), ondersteunen eerder gerapporteerde 
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functionelee en structurele SCN verschillen in relatie tot gender en seksuele 
oriëntatiee en laten nu voor het eerst zien dat niet alleen testosteron maar ook 
oestrogenenn en progesteron, in principe, direct kunnen inwerken op neuronen 
vann de humane biologische klok. De resultaten van dit hoofdstuk suggereren 
datt de SCN in staat is om dag/nacht-, menstruele- en seisoens fluctuaties van 
circulerendee geslachtshormoon spiegels te monitoren. Tevens kan de seksueel 
dimorphee regulatie van de circadiane temperatuur-, slaap-ritmen en stemming 
langss deze weg plaats vinden. De seksuele dimorphie in de humane SCN met 
betrekkingg tot b.v. de geslachtsverschillen in ERa and androgeen receptoren 
ondersteunenn het idee dat de SCN seksueel dimorphe functies heeft. Ook SHST 
kann direct op de SCN werken om ritme verstoringen te verbeteren/herstellen, 
zoalss de lichaamstemperatuur, slaap, bijnier-as activiteit en de stemming. 

Hoofdstukk 9 
Dee verkregen gegevens (Hoofdstuk 2-8), in relatie tot sekse, gender ident-

iteit,, seksuele oriëntatie en circulerende hormonen worden achtereenvolgens 
bediscussieerdd in relatie tot autonome functies, stemming en cognitie. Eerst 
wordenn enige methodologische aspecten besproken. Vervolgens wordt enige 
achtergrondd informatie gegeven met betrekking tot transseksualiteit. Het 
paradigmaa van transseksualiteit als een neuronale ontwikkelingsstoornis 
wordtt bediscussieerd in relatie tot de verkregen data. Zo ook worden de in dit 
proefschriftt verkregen data in relatie tot seksuele oriëntatie en zijn mogelijke 
genetische-- en epigenetische-determinanten en hersengebieden bediscussieerd. 
Vervolgenss wordt de potentiële rol bediscussieerd van verschillende SCN pro-
jectie-gebiedenn in relatie tot de gonadale-as, het autonome systeem, energie 
metabolisme,, de bijnier-as, stemming en neuropsychiatrische ziekten. 
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