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Dee doelstelling van dit proefschrift was om nader te onderzoeken hoe gen expressie 
veranderingenn in corticosteroid responsieve genen kunnen bijdragen aan de functionele 
veranderingenn die zijn waargenomen in synaptisch actieve neruronen in de hippocampus. De 
experimentenn die in dit proefschrift zijn beschreven werden uitgevoerd in kleine 
hoeveelhedenn biologisch relevant hippocampus weefsel, onder verschillende condities van 
corticosteroidd receptor activatie. De resultaten geven inderdaad aanwijzingen dat een 
bepaaldee corticosteroid receptor activatie gen expressie op zodanige wijze reguleert dat dit 
zouu kunnen bijdragen aan de fysiologische, funtionele veranderingen. 

i)i) Kortstondige activatie van GR (en MR), in vitro 
Alss de GR (naast MR) wordt geactiveerd door in vitro 100 nM corticosteron toe te 

dienenn aan hippocampusplakjes van de rat, wordt een toename in de calcium stromen door 
L-typee kanalen waargenomen in CAI pyramide cellen, evenals een toegenomen amplitude 
vann de sAHP die calcium afhankelijk is. Dit wijst op een belangrijke rol voor calcium 
kanalen.. Door te kijken naar de expressie van calcium kanaal subunits and andere, 
gerelateerdee kanalen in het CAI gebied, werd vastgesteld dat GR activatie specifiek de 
expressiee van het L-type alC en van de (34 subunits verhoogt (Hoofdstuk 2). Verder geven 
onzee experimentele data aan dat de alC subunit een direct doelwit is van de GR. We hebben 
latenn zien dat de veranderingen in gen expressie vooral in het eerste uur na corticosteron 
toedieningg plaatsvinden en drie uur na de toediening al weer genormaliseerd zijn. Blijkbaar 
zijnn de expressie veranderingen transient en gaan ze vooraf aan de functionele 
veranderingen.. Dit past in het beeld (maar is geen bewijs) dat transcriptionele regulatie van 
dee al-C subunit van de calcium kanalen ten grondslag ligt aan de toename in Ca-influx in 
hippocampuss neuronen na GR activatie. 

ii)ii) Afwezigheid van MR en GR activatie 
Naa depletie van endogene corticosteroiden door verwijdering van de bijnier (ADX) 
ondergaatt een deel van de korrelcellen in de gyrus dentatus (die hun micro-omgeving delen 
mett andere cellen) apoptotische celdood, drie dagen na ADX. Wij hebben laten zien dat in 
responss op corticosteroid depletie, zodat geen van de corticosteroid receptoren geactiveerd 
kann worden, gen expressie patronen van individuele korrelcellen beginnen te differentieren, 
zelfss al binnen twee dagen na ADX (Hoofdstuk 3). Deze verschillende gen expressie 
patronenn werden waargenomen in een groep van cellen die zowel apoptosis-gevoelige als -
resistentee cellen omvat. Neuronen die onderzocht werden drie dagen na ADX, d.i. een 
momentt waarop alleen de relatief resistente neuronen zijn overgebleven, vormden een groep 
samenn met een deel van de cellen die twee dagen na ADX werden onderzocht, op basis van 
hett expressie patroen en de calcium stromen, welke laatste eigenschap eerder aangemerkt 
werdd als een risicofactor voor celdood. Expressie van een aantal genen bleek zelfs significant 
tee correleren met de grootte van de calcium stroom in dezelfde cel. We hebben 
geconcludeerdd dat ADX veranderingen in expressie op gang brengt van een aantal genen, 
waarvann sommige gezien kunnen worden als risicofactor terwijl andere juist kunnen helpen 
omm de apoptotische route te weerstaan. 

iii)iii) Langdurige activatie van GR (en MR) 
Wanneerr GRs voor een lange tijd geactiveerd worden door dieren bloot te stellen aan een 
chronisch,, onvoorspelbaar stress protocol, nemen in korrelcellen van de gyrus dentatus de 
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synaptischee responsen die gemedieerd worden door AMPA receptoren toe. Op 
transcriptioneell  niveau namen we waar dat bij een dergelijk protocol de veranderingen in gen 
expressiee van een aantal genen correleert met de veranderde AMPA receptor gemedieerde 
responss (Hoofdstuk 4). Zo bleek de expressie van de AMPA receptor 1 en van de GAB Aa al 
receptorr subunits verhoogd te zijn in cellen van chronisch gestresste dieren waarvan in vitro 
dee GR geactiveerd was door toediening van 100 nM corticosteron. Ook de expressie van de 
calciumm kanaal subunits was duidelijk veranderd, nml. een afname in de expressie van de 
all  A en alG subunits en een toename van expressie van de alC subunit. Als al deze 
expressiee veranderingen getransleerd worden tot het eiwit niveau, kan verwacht worden dat 
chronischee stress leidt tot een toename in de excitabiliteit en kwetsbaarheid van individuele 
korrelcellenn in de gyrus dentatus. 

iv)iv) Benaderingen tot onderzoek naar gen expressie veranderingen in de hersenen van de 
mens mens 
Hett uiteindelijke doel van expressie studies in dieren is om een model te verschaffen voor 
processenn in de hersenen van de mens, bv. tijdens stress-gerelateerde neurologische 
aandoeningen.. Op dit moment is post mortem (pm) weefsel de enige bron voor materiaal van 
dee humane hersenen. Aangezien van de verschillende fixatie methodes bekend is dat zij de 

integriteitt en opbrengst van het mRNA verschillend beinvloeden, is het belangrijk 
omm de reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid van gen expressie patronen in gefixeerd 
hersenmateriaall  nader te onderzoeken. Wij hebben laten zien dat gen expressie patronen 
vastgesteldd in ethanol-gefixeerde kleine maar wel homogene cel populaties in de gyrus 
dentatuss sterke overeenkomst vertonen met de expressie patronen in verse individuele 
korrelcellen;; dit geeft aan dat Laser Capture Microscopy (waarmee weefsel uit gefixeerd 
materiaall  werd verkregen) en RNA amplificatie een krachtige combinatie kunnen vormen. 
Doorr gen expressie patronen in kleine hoeveelheden weefsel van de humane pm hersenen 
vastt te stellen, wordt het mogelijk om de moleculaire routes vast te stellen die betrokken zijn 
bijj  hersenziektes waaronder depressie. 

Samenvattend:: We hebben aangetoond dat veranderingen in corticosteron niveau -en 
daarmeee in de activatie van de betrokken receptoren- door verschillende experimentele 
paradigma'ss zoals ADX, acute toediening van corticosteron in vitro of chronische stress 
leidenn tot specifieke veranderingen in gen expressie patronen van hippocampus cellen. Deze 
veranderingenn in gen expressie zouden uiteindelijk kunnen resulteren in een gewijzigde 
functiee van hippocampus neuronen, zowel op het niveau van enkele cellen als van 
netwerken.. Dit idee wordt ondersteund door de waarneming dat gen-gemedieerde 
veranderingenn door de corticosteroid receptoren voorafgaan aan de fysiologische 
veranderingen.. Of de veranderingen in gen expressie ook daadwerkelijk ten grondslag liggen 
aann de fysiologische veranderingen is echter nog niet vastgesteld. Dit laatste punt, evenals 
aspectenn van de experimentele opzet en de toepassing van de gekozen technieken, wordt 
uitvoerigg besproken in de discussie van het proefschrift. 
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