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Moleculaire mechanismen die terugval naar drug-zoekgedrag reguleren in knaagdier-
modellen van verslaving

Drugsverslaving is een psychiatrische stoornis die gepaard gaat met het verlies van controle 
over het gebruik van verslavende middelen. Deze stoornis is een grote bron van persoonlijk 
leed en maatschappelijke problemen. Op dit moment is een beperkt aantal behandelingen voor 
verslaving beschikbaar, maar deze hebben slechts een gering effect op terugvallen in het ge-
bruik van het verslavende middel.
 In de afgelopen decennia hebben hersenscans inzicht verschaft in het hersencircuit 
dat betrokken is bij het ontwikkelen van een verslaving en het verlangen naar drugs. Paral-
lel aan deze humane studies zijn diermodellen ontwikkeld om de neurobiologie van versla-
ving in meer detail te bestuderen en om mogelijke behandelmethoden te testen. Herhaalde 
blootstelling aan drugs leidt tot adaptaties in de hersenen die, zelfs na een lange periode van 
onthouding, blijven voortbestaan. Deze neuroadaptaties worden verondersteld ten grondslag 
te liggen aan het blijvende risico op terugval dat karakteristiek is voor verslaving. Hieruit volgt 
dat een beter begrip van de moleculaire mechanismen die terugval reguleren op termijn kan 
bijdragen aan het ontwikkelen van efficiëntere behandelmethoden voor drugsverslaving. Het 
onderzoek beschreven in dit proefschrift maakt gebruik van diermodellen van verslaving om 
onze kennis van deze mechanismen te vergroten.
 Hoofdstuk 2 beschrijft de rol van de extracellulaire matrix (ECM) bij terugval naar 
heroïne-zoekgedrag in ratten. Na zelftoediening van heroïne en een daaropvolgende periode 
van extinctie of abstinentie waren de synaptische niveaus van de matrixeiwitten brevican en 
tenascin-R verlaagd in de mediale prefrontale cortex (mPFC). Dit is een hersengebied met 
hogere cognitieve functies waarvan de betrokkenheid bij terugval in zowel mensen als dieren 
is aangetoond. Ook in de nucleus accumbens, een hersengebied met een belangrijke rol in 
belo ning en gedragsmotivatie, waren deze eiwitniveaus verlaagd na extinctie. Vervolgens werd 
terug val geïnduceerd door audiovisuele stimuli te presenteren die tijdens de zelftoedieningsfase 
werden gekoppeld aan injecties met heroïne (“cue-geïnduceerde terugval”). Tijdens terugval 
vond een gedeeltelijke normalisatie plaats van de niveaus van de ECM eiwitten. Door deze 
eiwitten vóór terugval te normaliseren kon het heroïne-zoekgedrag worden verlaagd. Hieruit 
volgt dat verlaagde niveaus van de ECM mogelijk gepaard gaan met een hogere kwetsbaarheid 
voor verslavingsgedrag.
 In hoofdstuk 3 is de rol van de ECM component brevican verder onderzocht. Hier-
voor werd het vormen van een cocaïnegeheugen in een muismodel met een verlaagd expressie-
niveau van brevican (de Bcan+/- muis) onderzocht met behulp van het conditioned place 
preference para digma. Bcan+/- muizen lieten een sterkere preferentie zien voor een omgeving 
die gekoppeld was aan injecties met cocaïne dan wild-type muizen. Het verhogen van de ex-
pressie van brevican in de dorsale hippocampus, door middel van het lokaal injecteren van 
een virale vector met het Bcan gen, resulteerde in een vermindering van dit geconditioneerde 
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geheugen aan cocaïne. De dorsale hippocampus is een hersengebied dat belangrijk is voor het 
contextuele geheugen. Deze bevindingen wijzen op een verhoogde gevoeligheid voor het be-
lonende effect van cocaïne als gevolg van verlaagde expressieniveaus van brevican in de dorsale 
hippocampus.
 Deze studies onderschrijven de belangrijke rol van de ECM, en in het bijzonder bre-
vican, in het reguleren van verslavingsgedrag. Ook is dit consistent met eerdere publicaties die 
laten zien dat drugs een effect hebben op de expressie of activiteit van zowel componenten van 
de ECM als van de proteases die de ECM afbreken. Mogelijk leiden lagere niveaus van de ECM 
tot een verhoogde plasticiteit in het hersencircuit dat betrokken is bij verslaving en dragen ze zo 
bij aan de vorming van drug-geïnduceerde neuroadaptaties en de langdurige gevoeligheid voor 
terugval. Mogelijk kunnen stoffen die de dynamiek van de ECM beïnvloeden in de toekomst 
gebruikt worden om terugval te voorkomen.
 Terwijl onze kennis van de neurobiologie van terugval naar cocaïne- en heroïne-zoekge-
drag toeneemt, is er nog weinig bekend over terugval naar nicotine, de neuro-actieve compo-
nent in tabak. Om inzicht te krijgen in de acute veranderingen in de mPFC tijdens terugval 
naar nicotine-zoekgedrag in ratten, is in hoofdstuk 4 gekeken naar de regulatie van eiwitten 
die een belangrijke rol spelen in synaptische plasticiteit. Cue-geïnduceerde terugval, na zelftoe-
diening van nicotine en extinctie, ging gepaard met een verhoging van het niveau van α1- en 
γ2-subunits van de GABAA receptor, maar niet van glutamaatreceptoren. Het blokkeren van 
membraaninsertie van GABAA receptoren in de dorsale mPFC, maar niet in de ventrale mPFC, 
leidde tot een hoger aantal responsen tijdens terugval. Daarentegen lieten ratten minder nic-
otine-zoekgedrag zien na infusie van de GABAA receptor agonist muscimol in de dorsale of 
ventrale mPFC. Deze studie laat zien dat cue-geïnduceerde terugval naar nicotine-zoekgedrag 
gepaard gaat met acute GABAerge plasticiteit in de mPFC. Uit de observatie dat terugval in 
ratten beïnvloed kan worden door in te grijpen op het niveau van GABAA receptoren volgt dat 
deze receptoren mogelijke targets zijn voor de ontwikkeling van nieuwe, effectievere behan-
delingen om het stoppen met roken te ondersteunen.
 Hoofdstuk 5 beschrijft een proteomics studie die terugval-geassocieerde acute eiwit-
regulatie in synaptische membranen van de mPFC en de insula in kaart brengt. De insula is een 
hersengebied dat betrokken is bij het verwerken van zintuiglijke waarnemingen en wordt geac-
tiveerd tijdens hunkering naar nicotine in mensen. Terugval ging niet gepaard met molecu laire 
veranderingen in de insula. Daarentegen werden in de mPFC van ratten die na nicotine zelf-
toediening een periode van extinctie en abstinentie doorliepen respectievelijk 3 en 51 eiwitten 
geïdentificeerd die gereguleerd werden tijdens terugval. De verlaagde niveaus van het eiwit Src 
homology 2 domain-containing protein tyrosine phosphatase substrate-1 (SHPS-1), een trans-
membraaneiwit dat betrokken is bij intercellulaire communicatie, werden opnieuw gevonden 
in een onafhankelijke groep ratten waarin terugval werd geïnduceerd na extinctie. Deze experi-
menten laten zien dat, parallel aan terugval naar nicotine-zoekgedrag, acute plasticiteit plaats-
vindt in de mPFC en dat SHPS-1 een interessante kandidaat is voor vervolgonderzoek naar de 
moleculaire mechanismen die terugval naar nicotine-zoekgedrag reguleren.
 Uit de literatuur en het onderzoek beschreven in dit proefschrift volgt dat terugval 
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naar verschillende drugs, zoals nicotine, heroïne en cocaïne, deels gereguleerd wordt door 
overlappende neurale substraten. Zo spelen de activatie van en plasticiteit in de glutamaterge 
projecties van de mPFC naar de nucleus accumbens een centrale rol in het reguleren van terug-
val naar deze drugs. Echter, uit het hier beschreven onderzoek volgt dat terugval ook gere-
guleerd wordt door moleculaire mechanismen die specifiek zijn voor de drug die aan de basis 
staat van de verslaving. Hieruit volgt dat met de kennis van de moleculaire mechanismen die 
terugval naar drug-zoekgedrag reguleren, het mogelijk zou moeten zijn zowel algemene als 
drug-specifieke behandelingen te ontwikkelen.


