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Samenvatting 
 

Stress activeert de hypothalamus-hypofyse-bijnier as, wat uiteindelijk leidt tot de afgifte 

van corticosteron door de bijnieren. Corticosteron kan de bloed-hersen barrière passeren 

en bindt vervolgens aan intracellulaire receptoren in de hersenen. De mineralocorticoid 

receptor (MR), met een hoge affiniteit voor corticosteron, en de glucocorticoid receptor 

(GR), met een lagere affiniteit voor corticosteron, kunnen beiden genexpressie 

beïnvloeden. Dat gebeurt ofwel door transrepressie, wanneer een corticosteroid receptor 

monomeer bindt aan een transcriptie factor, ofwel door transactivatie, wanneer een 

corticosteroid receptor dimeer direct bindt aan een glucocorticoid respons element in het 

DNA. 

 De MR en de GR komen beiden hoog tot expressie in de hippocampus, een 

hersengebied dat betrokken is bij leren en geheugen. De hippocampus bestaat uit 

verschillende gebieden, waarvan het CA1 gebied en de gyrus dentatus (DG) beide 

corticosteroid receptoren tot expressie brengen. Hierdoor worden vele eigenschappen 

van cellen in deze gebieden beïnvloed door stress en corticosteron. Over het algemeen 

wordt gedacht dat acute stress aanpassing aan de omgeving bevordert, terwijl herhaalde 

of chronische stress kan leiden tot maladaptatie en verhoogde vatbaarheid voor 

verschillende ziekten, waaronder depressie. 

 Onder andere spanningsafhankelijke calciumstromen worden beïnvloed door 

activatie van corticosteroid receptoren. Activatie van de GR bovenop de MR, zoals 

gebeurt na acute blootstelling aan stress, resulteert in grotere calciumstromen, met 

name van het L-type, in het CA1 gebied. Dit effect is afhankelijk van GR transactivatie, 

maar het is op het moment niet duidelijk welke genen precies verantwoordelijk zijn voor 

dit effect. Toen gestart werd met het onderzoek beschreven in dit proefschrift, waren de 

effecten van toediening van een hoge corticosteron dosering op spanningsafhankelijke 

calciumkanalen in de DG nog niet onderzocht. 

 Een tweede parameter die beïnvloed wordt door verschillende bezetting van 

corticosteroid receptoren in cellen in de hippocampus is de serotonine (5-HT) 1A 

receptor-gemedieerde kaliumstroom. Ook hier geldt dat in het CA1 gebied acute stress of 

corticosteron toediening de serotonerge respons vergroot, waarvoor transcriptionele 

regulatie via de GR verantwoordelijk is. Er zijn echter geen veranderingen in mRNA 

expressie van de 5-HT1A receptor gevonden die de veranderingen in serotonerge stromen 

in het CA1 gebied zouden kunnen verklaren. In tegenstelling tot acute stress, leidt 

langdurige blootstelling aan corticosteron tot vermindering van 5-HT1A receptor-

gemedieerde stromen. In lijn daarmee is een verminderde mRNA expressie van de 5-

HT1A receptor gevonden in sommige studies, maar in enkele andere studies werd geen 

effect op expressie van deze receptor gevonden. 

 Het is aangetoond dat zowel acute als chronische stress of corticosterontoediening 

invloed heeft op genexpressie en fysiologische processen in de hippocampus. Tot nu toe 

is echter nog geen direct verband gevonden tussen veranderingen in cellulaire 



Samenvatting 

 108

exciteerbaarheid en corticosteron-responsieve genen (of vice versa). In dit proefschrift 

hebben we geprobeerd antwoord te vinden op de vraag of en hoe stress- en 

corticosterongeïnduceerde transcriptionele regulatie verband houdt met functionele 

veranderingen in neuronen in de hippocampus van ratten. 

 Ten eerste zochten we naar mogelijke veranderingen op transcriptieniveau die ten 

grondslag zouden kunnen liggen aan fysiologische veranderingen na toediening van 

corticosteron of stress. In hoofdstuk 2 hebben we geprobeerd de door acute 

corticosterontoediening verhoogde 5-HT1A receptor-gemedieerde stromen in het CA1 

gebied te verklaren door mRNA expressie van twee kandidaat-genen in de hippocampus 

te onderzoeken. Deze kandidaat-genen waren (i) regulator van G-eiwit signalering 4 

(RGS4), een eiwit dat G-eiwit-gemedieerde signalering kan verminderen, en (ii) serum- 

en glucocorticoid gereguleerd kinase 1 (SGK1), een eiwit dat expressie van G-eiwit 

gekoppelde kalium kanalen aan het celoppervlak stimuleert. Onze hypothese was dat 1 

uur na een enkele injectie met corticosteron ofwel verlaagde RGS4 ofwel verhoogde 

SGK1 mRNA expressie gevonden zou worden in het CA1 gebied, wat de eerder gevonden 

verhoogde 5-HT1A receptor-gemedieerde stromen zou kunnen verklaren. In situ 

hybridisatie toonde aan dat mRNA expressie van RGS4 en SGK1 niet beïnvloed wordt 

door een injectie met een hoge dosis corticosteron in een van de gebieden binnen de 

hippocampus (CA1, CA3 of DG). De injectie met corticosteron leidde wel tot een sterk 

verhoogde SGK1 mRNA expressie in het corpus callosum en tot verminderde MR 

expressie in de DG, wat erop wijst dat de corticosteron injectie binnen een uur wel 

degelijk kan leiden tot veranderde transcriptniveaus in het brein. We moeten echter 

concluderen dat de vergrote 5-HT1A receptor-gemedieerde kalium stromen in het CA1 

gebied na toediening van corticosteron niet toe te schrijven is aan veranderde mRNA 

expressie van RGS4 of SGK1. 

 In hoofdstuk 3 onderzochten we mogelijke transcriptionele veranderingen die 

ten grondslag liggen aan de verminderde 5-HT1A receptor-gemedieerde respons die 

eerder gevonden is na chronische stress of langdurige toediening van een hoge 

corticosteron dosis. Met in situ hybridisatie onderzochten we mRNA expressie van RGS4 

en SGK1, en daarnaast hebben we gekeken naar het transcriptniveau van neuronaal 

adhesiemolecuul (NCAM) in de hippocampus van ratten die 21 dagen lang geïnjecteerd 

waren met een hoge dosis corticosteron. NCAM reduceert oppervlakte-expressie van het 

kalium kanaal dat gekoppeld is aan de 5-HT1A receptor, wat betekent dat verhoogde 

NCAM expressie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de verminderde serotonerge 

respons die gevonden is in het CA1 gebied na langdurige behandeling met corticosteron. 

Hoewel het 21 dagen durende injectieprotocol duidelijk resulteerde in een verhoogd 

corticosteronniveau in het plasma – zelfs nog een dag na de laatste injectie – werd mRNA 

expressie van RGS4, SGK1 of NCAM in de hippocampus niet beïnvloed. Het is dus niet 

waarschijnlijk dat deze genen betrokken zijn bij de fysiologische veranderingen die 

gevonden zijn in het hippocampale CA1 gebied na chronische corticosteron injecties. 
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 Vervolgens kozen we de omgekeerde aanpak en bestudeerden we de fysiologische 

effecten van eerder beschreven veranderingen in genexpressie. In hoofdstuk 4 testten 

we of de eerder gevonden veranderingen in subunit expressie van spanningsafhankelijke 

calciumkanalen (VDCCs) na chronische stress in de DG resulteerden in vergelijkbare 

fysiologische veranderingen in spanningsafhankelijke calciumstromen. Hiertoe stelden we 

ratten bloot aan een 21 dagen durend chronische stress protocol en vervolgens maten 

we calciumstromen in plakken van de hippocampus na acute in vitro toediening van 

corticosteron of vehikeloplossing. Daarnaast werden de helft van de controle en de helft 

van de chronisch gestresste dieren gedurende de laatste 4 dagen van het stressprotocol 

behandeld met de GR antagonist mifepristone, om te onderzoeken of deze behandeling 

de mogelijke door stress geïnduceerde effecten zou terugdraaien. We vonden dat 

chronische stress op zichzelf geen verandering teweeg bracht in spanningsafhankelijke 

calciumstromen die gemeten werden in de DG een dag na de laatste stressor. De 

amplitude van de calciumstromen was echter significant groter na chronische stress 

(t.o.v. controle) wanneer de plakken behandeld waren met een hoge dosis corticosteron 

1-4 uur eerder. In dieren die de laatste 4 dagen van het stressprotocol behandeld waren 

met de GR antagonist mifepristone was dit effect niet langer zichtbaar. Onze bevindingen 

op het niveau van spanningsafhankelijke calciumstromen waren in lijn met de eerdere 

resultaten gevonden voor VDCC α1C subunit mRNA expressie na chronische stress en 

acute toediening van corticosteron. 

Tot slot werden in hoofdstuk 5 door corticosteron geïnduceerde veranderingen in 

mRNA niveaus, eiwitniveaus en fysiologische respons in parallel bestudeerd in de 

hippocampale gebieden CA1 en DG. Eerst onderzochten we spanningsafhankelijke 

calciumstromen in beide gebieden 1-4 uur na in vitro toediening van corticosteron. De 

eerder gevonden verhoogde amplitude van calciumstromen na corticosteron toediening in 

piramidale cellen in het CA1 gebied werd in onze resultaten bevestigd. In de DG leidde 

incubatie met 100 nM corticosteron echter niet tot veranderingen in de 

spanningsafhankelijke calciumstromen. Vervolgens bestudeerden we met in situ 

hybridisatie de mRNA expressie van VDCC subunits in beide gebieden na een enkele 

injectie met corticosteron; we vonden verhoogde mRNA expressie van de β4 subunit in 

dieren die geïnjecteerd waren met corticosteron wanneer zij vergeleken werden met 

naïeve dieren. Expressie van de α1D subunit was alleen verhoogd na injectie met 

corticosteron wanneer dit vergeleken werd met dieren die een injectie met 

vehikeloplossing hadden gekregen. De gevonden veranderingen na injectie met 

corticosteron waren in alle gebieden van de hippocampus (CA1, CA3 en DG) te zien, wat 

betekent dat de verschillende effecten op de fysiologie in het CA1 gebied en de DG niet 

verklaard kunnen worden door veranderingen in mRNA expressie van de onderzochte 

genen. Tot slot bestudeerden we met behulp van de Western blot techniek eiwitexpressie 

van VDCC subunits β4 en α1C in de hippocampus 2-3 uur na incubatie met corticosteron. 

We vonden dat incubatie met corticosteron leidde tot verhoogde β4 en α1C eiwitexpressie 

in het CA1 gebied, maar niet in de DG, wat een mogelijke verklaring biedt voor het 
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verschillende effect dat corticosteron heeft op calciumstromen in beide gebieden. De 

resultaten van deze studie duiden er op dat door corticosteron geïnduceerde 

veranderingen op posttranscriptioneel niveau essentieel zijn voor het verschillende effect 

op spanningsafhankelijke calciumstromen in beide gebieden van de hippocampus. 

Concluderend laat het in dit proefschrift beschreven onderzoek zien dat door 

corticosteron geïnduceerde veranderingen in fysiologische parameters vaak niet direct 

gekoppeld kunnen worden aan veranderingen in mRNA expressie van voor de hand 

liggende kandidaat-genen. In sommige gevallen lijken veranderde eiwitniveaus beter dan 

mRNA niveaus te correleren met het fysiologische effect van corticosterontoediening. We 

brengen daarom de mogelijkheid naar voren dat corticosteron ook de expressie van 

eiwitten betrokken bij posttranscriptionele processen beïnvloedt, en daardoor mogelijk 

meerdere fysiologische parameters tegelijkertijd kan beïnvloeden. Mogelijke 

mechanismen die hieraan ten grondslag kunnen liggen en de experimentele opzet van 

het in dit proefschrift beschreven onderzoek worden uitgebreid bediscussieerd in 

hoofdstuk 6. 

 


