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Nederlandse samenvatting 
 
Dit proefschrift behandelt moleculaire veranderingen die plaatsvinden in de hersenen van 
de rat na blootstelling aan morfine, een verslavende stof. Dit type onderzoek is zowel van 
belang voor farmacologen om mogelijke geneesmiddelen tegen verslaving te vinden, als 
ook voor neurobiologen voor het verkrijgen van inzicht hoe verslaving tot stand komt.  
 
Gedrag wordt op verschillende niveaus in de hersenen geregeld 
De laatste tientallen jaren is veel onderzoek gedaan naar de werking van de hersenen. 
Gedrag van mens en dier wordt op verschillende niveaus in de hersenen geregeld, dit 
strekt zich uit van moleculen, tot enkele zenuwcellen (neuronen) tot aan complexe 
netwerken van cellen in (verschillende) deelgebieden van de hersenen. Voorbeelden van 
hersengebieden die belangrijk zijn voor een bepaald gedrag zijn bijvoorbeeld de 
hippocampus (bij leer en geheugen processen), en het mesolimbisch dopamine systeem 
(motivatie voor nieuwe of aan drugs-geassocïeerde stimuli). Voor ons functioneren in het 
dagelijks leven is het belangrijkste proces de (verandering in) communicatie tussen 
neuronen. Neuronen communiceren met elkaar d.m.v. gespecialiseerde delen van de cel, 
de synaps genaamd. Op deze plek naderen twee neuronen elkaar heel dicht, maar raken 
elkaar niet. Vanuit de ene cel, die het presynaptisch neuron wordt genoemd, wordt een 
signaalmolecuul (neurotransmitter) afgegeven. Deze neurotransmitter wordt opgevangen 
door een receptor eiwit van het ontvangende neuron, die het postsynaptisch neuron wordt 
genoemd. Verschillende type neurotransmitters (dopamine, glutamaat) hebben hun eigen 
specifieke receptoren. Naast deze chemische manier van neurotransmissie tussen 
neuronen, wordt het signaal binnen in de cel vanuit de uitlopers naar het cellichaam 
doorgegeven d.m.v. elektrische stroompjes.  

Nadat de neurotransmitter de receptor van het ontvangende neuron heeft bereikt, 
wordt in deze cel een cascade van processen geactiveerd. De eigenschappen en de 
activiteit van de neuronen worden bepaald door welke eiwitten erin voorkomen. Eiwitten 
zijn essentiële moleculen in de cel, ze zijn de bouwstenen en de werktuigen voor de cel. 
In de vorming van eiwitten speelt het genoom een belangrijke rol. De informatie die in 
het DNA ligt opgeslagen wordt niet altijd gebruikt; op specifieke momenten (afhankelijk 
van de omstandigheden waarin de cel zich bevindt) wordt de gecodeerde informatie 
afgelezen. Hierdoor kunnen de eiwitten, die voor het specifieke proces nodig zijn, 
worden gemaakt.  
Het genoom is het totaal van al het erfelijk materiaal van een organisme, en wordt 
gecodeerd door DNA. Het DNA bevat informatie over genen, nl alle informatie om 
eiwitten te maken, en ook voor niet-coderende sequenties. Het genomisch DNA 
wordt opgeslagen in de celkern van de cel.  
 



Het dopamine systeem wordt beïnvloed door verslavende stoffen 
Het mesolimbische dopamine systeem speelt een belangrijke rol in het verslavings 
proces. Onderzoek van de afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat verschillende 
neurotransmitters een rol spelen bij het verslavingsproces, waarvan een zeer belangrijke 
dopamine is. Het blijkt dat alle verslavende stoffen de afgifte van dopamine op een of 
andere manier beïnvloeden. Stoffen als cocaïne en amfetamine grijpen direct aan op het 
dopamine signaal tussen de zenuwcellen; cocaïne door het recyclingproces te blokkeren, 
en amfetamine door de afgifte te stimuleren. Morfine en heroïne grijpen direct aan op een 
speciale receptor, de µ-opiaat receptor. Activatie van deze receptor zorgt via tussenkomst 
van verschillende celtypen uiteindelijk voor verhoogde afgifte van dopamine. Één van de 
belangrijkste kernen van dit systeem is de nucleus accumbens van het striatum, een klein 
hersengebiedje midden in de hersenen. In de nucleus accumbens komen verschillende 
signalen bij elkaar, en wordt informatie geïntegreerd en signalen naar andere hersendelen 
verspreid. In deze kern wordt gedrag gestuurd dat door emoties en stemmingen wordt 
geregeld. 
Aangezien de nucleus accumbens zo’n prominente rol heeft in de reactie op verslavende 
stoffen is het de meest voor de handliggende plaats om langdurige veranderingen die 
plaatsvinden door blootstelling aan morfine te onderzoeken. 
 
Intermittent morfine injecties veroorzaken langdurige veranderingen 
Voor het bestuderen van langdurige moleculaire veranderingen hebben we een diermodel 
gebruikt voor drug-geïnduceerde sensitisatie. Hierbij is er een progressieve toename van 
het effect van de drug waarneembaar (sensitisatie). Dit model heeft een aantal voordelen, 
waardoor het voor ons heel nuttig was om te gebruiken, maar ook nadelen. 

Allereerst is het een model waarbij de handelingen eenvoudig zijn. Verder is 
duidelijk dat alle effecten tot stand komen door de morfine injecties, omdat de 
levensomstandigheden voor alle dieren (experimentele en controle groep) gelijk zijn; 
dezelfde stal/kooien en hetzelfde eten/water. Tenslotte zorgen de morfine injecties ervoor 
dat er zich een geheugen voor de stof vormt; Immers een hernieuwde blootstelling na 3 
weken (vergelijk ruim 2 jaar voor de mens) is er sensitisatie (gevoeliger worden) op 
allerlei niveaus waarneembaar (biochemisch, morfologisch, moleculair en gedragsmatig). 
Het betekent dat op de lange termijn veranderingen in zowel gedrag als hersenactiviteit 
hebben plaats gevonden. Een nadeel van dit model is dat sensitisatie slechts een 
onderdeel is van de processen die zich voordoen bij een verslaving. Desalniettemin 
hebben wij voor dit sensitisatiemodel gekozen omdat het een eenvoudige en robuuste 
manier is om moleculaire veranderingen in de hersenen te laten zien. 

Laten we nu terugkeren naar het de veranderingen in (dopamine) 
signaaloverdracht tussen neuronen.  
 



Neuronale plasticiteit 
Hoe komen de veranderingen in signaaloverdracht tot stand? En, in geval van het vormen 
van geheugen, hoe worden deze veranderingen in de neuronen blijvend vastgelegd? In 
het algemeen wordt aangenomen dat 4 algemene mechanismen een rol kunnen spelen bij 
het veranderen van de signaaloverdracht tussen neuronen. 

Ten eerste kan er een verandering in de afgifte zijn van de neurotransmitter  door 
het presynaptische neuron, bv door verhoogde neurotransmitter-synthese (dopamine) of 
een facilitatie van het vesicle-fusieproces. Ten tweede kan het postsynaptische neuron de 
transmitter ‘beter’ ontvangen, b.v. door vermeerdering in het aantal dopamine receptoren. 
Een derde mechanisme ligt in cellen die de neuronen ondersteunen (de zogenaamde glia-
cellen). Voorheen werd aan deze cellen slechts een ondersteunende rol toebedacht 
(myeline-productie, stevigheid). Echter, de laatste jaren blijkt dat glia-cellen ook een rol 
kunnen hebben in de communicatie tussen neuronen, bv door neurotransmitter weg te 
vangen, zodat de communicatie tussen neuronen wordt gedempt. Een laatste zeer 
belangrijke manier van het veranderen van de signaaloverdracht tussen neuronen is het 
veranderen van de (hoeveelheid) synaptische contacten. Hiervoor moeten neuronen vaak 
opnieuw uitgroeien. De laatste jaren is dit opnieuw uitgroeien en ontstaan van nieuwe 
synaptische contacten een belangrijk onderwerp in het hersenonderzoek.  
 
Gen expressie netwerk 
Voor deze verschillende manieren van verandering van signaaloverdracht is een goede 
gecoördineerde aanmaak van nieuwe eiwitten essentieel. Hiervoor moet het genomisch 
DNA worden afgelezen. Eiwitten worden niet direct door het DNA aangemaakt, maar 
d.m.v. een ‘interim’ molecuul, het messenger RNA, ook wel een transcript genoemd. Een 
transcript bevat de informatie om één soort eiwit te maken, nl. de informatie van één gen 
op het genomisch DNA. De aanwezigheid van een bepaald transcript in de cel voorspelt 
de aanmaak van het eiwit waar het transcript voor codeert. Processen in de cel worden 
door verschillende eiwitten gestuurd, daarom is het noodzakelijk dat genen die coderen 
voor eiwitten die op hetzelfde moment nodig zijn ook tegelijkertijd worden afgelezen, en 
dus tegelijkertijd aanwezig zijn in de cel. Dit principe heb ik gebruikt in mijn 
experimenten, nl. door de aanwezigheid van verschillende transcripten te meten tijdens 
en na de blootstelling aan morfine in de nucleus accumbens. Dit wordt het maken van een 
gen-expressie profiel genoemd. Door transcripten te meten die coderen voor eiwitten met 
een bekende functie kan je een voorspelling doen welke eiwitten en welke processen van 
belang zijn tijdens en na de ontwikkeling van morfine sensitisatie. Verder, kan je de 
functie van transcripten die coderen voor eiwitten met een bekende en onbekende functie 
afleiden uit het samen voorkomen met transcripten waarvoor de eiwitfunctie wel bekend 
is. Dit is gebaseerd op het principe “schuldig door aanwezigheid”. 
 



Doel van dit onderzoek 
Het doel van dit onderzoek en daarmee van dit proefschrift is het onderzoeken van 
moleculaire veranderingen in de nucleus accumbens door morfine. Dit heb ik onderzocht 
door de expressie van verschillende genen te meten. Dit onderzoek geeft niet alleen 
inzicht in de ontwikkeling van verslaving (en het vormen van geheugen) maar levert ook 
informatie over de manier waarop verschillende genen samen de biochemische en 
fysiologische processen in de cel regelen en tot stand brengen. 
 
Hoofdstuk 2 
Ik heb de door morfine gereguleerde genexpressie onderzocht, zoals aanwezig in de 
nucleus accumbens 3 weken na de laatste morfine injectie. We richtten ons hier op genen 
waarvan de expressie langdurig is veranderd, of die pas na lange tijd is veranderd. Ik heb 
dit onderzocht met de ‘differential display PCR’ techniek. Deze techniek wordt gebruikt 
om genexpressie in de experimentele en de controle groep te vergelijken (de morfine 
behandelde en de met fysiologisch zout behandelde dieren) door het cDNA te 
vermenigvuldigen voor ~1000 genen tegelijkertijd. Vervolgens kan de concentratie van 
de gevormde genproducten vergeleken worden tussen de experimentele en controle 
groepen. Het bleek dat er nogal wat haken en ogen aan deze techniek zaten; De techniek 
gaf geen goede representatie van de transcripten die aanwezig zijn in de cel. Bovendien is 
de kans om vals-positieve producten (transcripten) te vinden erg groot.  

Één van de genproducten die differentieel tot expressie kwam is het gen dat voor 
β-hemoglobine codeert. Het is een eiwit dat voornamelijk in rode bloedcellen voorkomt, 
en zorgt voor zuurstofbinding. Het zou een mogelijke rol kunnen spelen bij de langdurige 
veranderingen van neuronale communicatie, maar het is veel waarschijnlijker dat in 
morfine-behandelde dieren de doorbloeding in het brein is veranderd. Dit is een 
fenomeen dat ook bij verslaafde mensen bekend is. 
 
Hoofdstuk 3 en 4 
In hoofdstuk 3 en 4 is voor een andere aanpak gekozen. Ik heb uit de literatuur ~160 
genen gezocht die een rol spelen in de neuronale communicatie en die mogelijk een rol 
zouden kunnen spelen bij de neuronale plasiticteit die ten grond slag ligt aan morfine 
sensitisatie. Zoals eerder aangegeven, geeft de verandering in genexpressie van deze 
genen, tijdens en na (hernieuwde) morfine blootstelling, een indicatie welke 
biochemische en fysiologische processen zich op dat moment in de nucleus accumbens 
afspelen. We gebruikten hiervoor de ‘quantitatieve PCR’ techniek, gericht op de 
amplificatie van de geselecteerde genen. In tegenstelling tot de ‘differential display PCR’ 
techniek, is deze techniek gevoeliger en nauwkeuriger. 

In hoofdstuk 3 heb ik deze methode gebruikt om genexpressie tijdens de 
ontwikkeling van de sensitisatie te meten, nl. op verschillende dagen tijdens de 
blootstelling aan morfine (1, 2, 4, 8 en 14 dagen), en in de morfine-vrije periode (1, 2, 4, 



8, 12, 18 dagen). Het bleek dat niet alleen bij begin van de morfine injectie’s een aantal 
veranderingen in genexpressie te zien zijn, maar dat ook het plotseling wegvallen van de 
dagelijkse injectie’s veranderingen in de genexpressie patronen veroorzaakten. Verder 
vonden we dat genen waarvan de genexpressie hetzelfde patroon volgden vaak samen een 
rol spelen in een biochemisch proces. Genen die coderen voor verschillende dopamine 
receptoren vertonen éénzelfde patroon van genexpressie als de signaaleiwitten (G-
eiwitten en neuropeptiden). Tevens hebben we groepjes van genen geïdentificeerd die 
betrokken zijn bij het veranderingen van de synaptische contacten. De resultaten van dit 
onderzoek levert nieuwe hypothesen over de functionele gen-netwerken die betrokken 
zijn bij neuro-adaptaties veroorzaakt door verslavende stoffen. 

In hoofdstuk 4 heb ik gekeken naar genexpressie die optreedt wanneer morfine-
gevoelige dieren opnieuw worden blootgesteld aan morfine. Hiervoor werden 2 groepen 
dieren behandeld, nl. dieren die herhaald morfine en dieren die herhaald fysiologisch zout 
kregen toegediend. Na de gebruikelijke periode van abstinentie (3 weken), werd iedere 
groep in tweeën verdeeld, en ontving een injectie met morfine of met fysiologisch zout. 
In deze 4 groepen kon ik specifiek naar het effect kijken van hernieuwde morfine 
blootstelling in morfine-gevoelige dieren vs. dieren die voor de eerste keer morfine 
ontvingen. In dit experiment waren wij geïnteresseerd óf en hoe de expressie respons van 
de geselecteerde genen zou verschillen door de voorbehandeling. Het bleek dat de 
respons op morfine in voorbehandelde dieren inderdaad verschilt van dieren die niet 
eerder morfine hebben gekregen. Veranderingen vinden plaats op genen die coderen voor 
transcriptie-factoren (factoren die de genexpressie regelen), en factoren die uitgroei 
sturen. Dit bevestigt het idee dat er een nieuw netwerk van interacties is onstaan, zowel 
op het niveau van gen-regulatie (gennetwerk) en op het niveau van de morfologie 
(veranderde verbindingen tussen neuronen). 
 
Uit de resultaten van deze experimenten kunnen we concluderen dat alle vier de 
geopperde mechanismen, die verandering kunnen brengen in synaptische communicatie 
(pre-en postsynaptische veranderingen, uitgroei en glia-interactie), mogelijk een rol 
spelen in het sensitisatieproces. Tezamen geven de resultaten van deze experimenten niet 
alleen meer inzicht in de rol van de verschillende genen in dit proces, maar ook inzicht in 
hoe verschillende moleculaire processen betrokken zijn bij de plasticiteit die optreedt na 
blootstelling aan verslavende stoffen. Wellicht kunnen hieruit nieuwe aangrijpingspunten 
worden gedefineerd om een medicijn tegen verslaving te ontwikkelen. 
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