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Depressie

Iedereen kent wel iemand die depressief is dan wel antidepressiva gebruikt. Depressiviteit en
antidepressiva zijn  termen die steeds vaker opduiken in de samenleving en dat zal wel
correleren met de hectiek en stress die onze huidige samenleving met zich meebrengt. Het
wordt zelfs verwacht dat in het komende decennium depressie zal uitgroeien tot de ziekte die
de belangrijkste oorzaak is dat mensen niet meer een normaal arbeidzaam leven kunnen
volgen.

Alhoewel depressie al in de Griekse oudheid beschreven werd, is in de laatste decennia veel
werk gedaan aan het classificeren van deze ziekte. Het blijkt namelijk dat deze ziekte niet een
duidelijk aanwijsbaar ziektebeeld is zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Depressie is
namelijk een samenraapsel van allerlei vormen van gevoelsafwijkingen. Waar vroeger al deze
afwijkingen eenvoudig benoemd werden met dezelfde naam, is er in de laatste 30 jaar een
onderverdeling gemaakt die hedentendage door veel psychiaters, artsen en psychologen
gebruikt wordt. Deze classificering is onder meer beschreven in het “Diagnostic and
Statistical Manual” (DSM). Aan de hand van dit handboek kan de behandelaar de patient
diagnostiseren. Dit gebeurd met behulp van een lijst met symptomen die betrekking hebben
op bijvoorbeeld somberheid, slaapkwaliteit en zelfmoordneigingen. Eén en ander heeft ertoe
geleidt dat tegenwoordig depressie uiteenvalt in subvormen op basis van bijvoorbeeld het al
dan niet aanwezig zijn van schizofrene eigenschappen, zuiver depressieve eigenschappen
danwel afwisselend aanwezig zijn van deze eigenschappen. Tevens wordt er rekening mee
gehouden dat de depressie bijvoorbeeld door het gebruik van drugs en of medicijnen
veroorzaakt kan zijn. Verder wordt nu ook gelet op het aanwezig zijn van andere symptomen,
waarvan men weet dat ze dikwijls aanwezig zijn bij depressie, zoals bijvoorbeeld angst.

Serotonine en antidepressiva

Sinds ongeveer een halve eeuw wordt er veel onderzoek gedaan om de onderliggende
afwijkingen in kaart te brengen die verantwoordelijk zijn voor depressie en daaraan
gerelateerde symptomen. Al lang geleden werd ontdekt dat een stof die ontwikkeld was tegen
tuberculose, goed werkte tegen depressie (isoniazide). Men ontdekte dat deze stof de afbraak
van boodschappers van de hersenen (de zogenaamde monoaminerge neurotransmitters als
noradrenaline en serotonine) remde, waardoor deze neurotransmitters verhoogd aanwezig
waren in de hersenen. Deze bevinding heeft ertoe geleid dat men concludeerde dat kennelijk
een afwijking in deze neurotransmitters de basis was van depressie. Spoedig werden andere
stoffen tegen depressie ontdekt. Deze stoffen remde niet de afbraak, maar gingen de opname
van deze stoffen in neuronen tegen, waardoor ook de aanwezigheid van neurotransmitters
verhoogd kon worden. Alhoewel deze zogenaamde “tricyclische antidepressiva” effectief
waren tegen depressie hadden deze middelen sterke bijwerkingen. Daarom werden er in de
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daaropvolgende jaren “schonere” middelen ontwikkeld die alleen nog maar de heropname
remden. Deze selectieve serotonine heropname remmers (SSRIs) waarvan Prozac® zeer
bekend is, zijn tegenwoordig de eerste keus in de behandeling van  depressie.

Hoewel, zoals eerder beschreven, de behandeling van depressie vooruitgang heeft geboekt in
de vorm van de ontwikkeling van middelen die minder bijwerkingen hebben en daardoor
veiliger zijn, kleven er nog steeds nadelen aan deze stoffen. Het blijkt namelijk dat deze
stoffen in slechts 60 to 80 % van de mensen die ermee behandeld worden daadwerkelijk een
goed antidepressief effect hebben. Tevens duurt het ook nog een aantal weken voordat deze
middelen beginnen te werken.
Om deze onvolkomenheden weg te werken wordt er tegenwoordig veel onderzoek gedaan
naar het verbeteren van de effectiviteit van SSRIs. In dit proefschrift worden een aantal
studies beschreven die een aantal mogelijkheden evalueren om het antidepressief effect van
SSRIs te versterken.

De werking van antidepressiva

Om de werking van antidepressiva te kunnen begrijpen is een stukje onderliggende kennis
van de hersenen nodig. Hersenen bestaan uit een groot aantal neuronen. Deze neuronen zijn
cellen die bestaan uit een cellichaam (soma) en uitlopers (axonen). Boodschappen worden
doorgegeven door een electrisch stroompje dat in het cellichaam begint, waarna de
electriciteit via de uitlopers reist naar het gebied waar de boodschap naar toe moet. Daar
aangekomen geeft het neuron zijn booschap door aan een volgend neuron door middel van
afgifte van neurotransmitters zoals de bovenbeschreven serotonine (5-HT) en noradrenaline
(NE). Het neuron dat de boodschap ontvangt heeft “voelers” aan de buitenkant (receptoren)
die de uitgestoten serotonine en noradrenaline opvangen, waardoor de boodschap is
doorgegeven.
Het functioneren van de afgifte van serotonine en andere neurotransmitters is niet alleen
afhankelijk van het doorgeven van activiteit. Op het neuron zelf zijn namelijk een aantal
voel-systemen aanwezig die de totale afgifte van neurotransmitter binnen de perken houden.
In het cellichaam gebied is het de 5-HT1A receptor die, wanneer hij voelt dat er veel
serotonine is, terugkoppelt naar het neuron en zo de activiteit beheerst. Tevens bevindt zich
aan het einde van het axon een receptor met eenzelfde functie nl. de 5-HT1B receptor. Als
deze receptor teveel serotonine voelt dan houdt deze rechtstreeks de afgifte ervan tegen.
Zoals boven al aangegeven is de geldende hypothese dat ten tijde van depressie de functie
van het serotonine systeem verminderd is. Alhoewel SSRIs serotonine verhogen, blijkt dat de
terugregulerende mechanismen (5-HT1A en 5-HT1B receptoren) in het begin zo sterk
terugkoppelen, dat er weinig van het serotonine verhogend effect merkbaar is. Na verloop
van tijd vermindert deze terugkoppeling echter, waardoor de SSRIs hun volledige
werkzaamheid kunnen uitoefenen. Deze achtereenvolgende gebeurtenissen zouden
verantwoordelijke zijn voor het feit dat het enige weken duurt voor SSRIs beginnen te
werken.
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Studies in dit proefschrift

Als deze gebeurtenissen inderdaad verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheid van SSRIs,
zou men door het remmen van de werkzaamheid van de terugregulerende mechanismen een
antidepressivief effect kunnen krijgen.
In hoofdstuk 3 tot en met 7 werd gekeken hoe de bovenstaande theorie werkt in proefdieren.
In hoofdstuk 3 werd onderzocht hoe het geven van steeds hogere doseringen van de SSRI
citalopram (Cipramil®) de serotonine  niveaus uit de axonen verhoogd in een gedeelte van de
hersenen dat belangrijke veranderingen laat zien tijdens depressie (de ventrale hippocampus).
Er kon een duidelijk effect worden gezien van de zelfregulerende mechanismen van het
serotonine systeem. Bij hogere doseringen van citalopram werden geen verdere stijgingen
van serotonine waargenomen. Opmerkelijk is dat op het punt waar deze stijgingen maximaal
werden, de bloedconcentraties van citalopram in de rat overeenkwamen met de bloedwaarden
die in de mens gezien worden. Als de zelfregulerende mechanismen geremd werden, dan kon
duidelijk worden waargenomen dat 5-HT1B receptoren actief werden bij elke dosering van de
SSRI. De 5-HT1A receptoren werden alleen actief bij de hogere doseringen.
Nadat we in hoofdstuk 3 lieten zien dat de activatie van de zelfregulerende mechanismen
sterk afhankelijk was van de dosering van citalopram, werden in hoofdstuk 4 dieren twee
weken behandeld met citalopram in dezelfde bloedconcentraties die bij patienten in de kliniek
gebruikt worden. Er kon na twee weken duidelijk een afzwakking van de 5-HT1A

functionaliteit waargenomen worden, terwijl dit voor 5-HT1B receptoren niet werd gezien. In
totaal kon geen versterkt effect gezien worden wanneer de SSRI gegeven werd na de
chronische behandeling. Aangezien door de langdurige toediening de zelfregulerende
mechanismen deels afgezwakt waren zou dit wel te verwachten zijn.
Nu er gezien was dat de zelfregulatie van de serotonine vrijmaking in de hersenen sterk
afhankelijk kon zijn van de dosering van de SSRI, was het interessant om te kijken hoe deze
processen in andere hersengebieden plaatsvonden. In hoofdstuk 5 is gekeken hoe in de
prefrontale cortex (PFC) en dorsale hippocampus (DH) deze mechanismen werken. In deze
gebieden komen de axonen uit waarvan de cellichamen liggen in respectivelijk de dorsale en
mediane raphe. Het bleek dat de PFC sterk onder controle staat van de 5-HT1A receptor. De
DH daarentegen staat onder controle van 5-HT1B receptor en alleen bij lage concentraties van
de SSRI ook onder controle van de 5-HT1A receptor. Na chronische behandeling van de
dieren met een SSRI was het duidelijk dat alleen de gebieden die hoofdzakelijk onder invloed
van de 5-HT1A receptoren staan, een totaal verhoogd effect van de SSRI lieten zien. Deze
observaties benadrukken dus het belang van de regio-specifieke effecten van SSRIs in de
hersenen. Tevens is het ook gezien de data van hoofdstuk 4 duidelijk dat overal waar een 5-
HT1B receptor meespeelt, geen verandering van de effecten van een SSRI kan waargenomen
worden.
Alhoewel een groot deel van de zelfregulatie van neuronen afkomstig is van receptoren die
op het neuron zelf zitten, blijkt het ook mogelijk dat de afgifte van een neurotransmitter een
ander neuron activeert, die dan op zijn beurt de boodschap via een axon naar cellichaam van
het eerste neuron stuurt, om zo zijn activiteit te remmen. Deze manier van terugkoppeling
wordt “long feedback loop” genoemd. In hoofdstuk 6 is gekeken wat het effect van



210

chronische behandeing met SSRIs is op dit mechanisme. We konden een duidelijke
afzwakking van deze terugkoppelig zien, die zich reflecteerde in een verhoogd effect van de
SSRI.
Om de hypothese te testen dat het remmen van de 5-HT1A receptor tijdens de behandeling
met een SSRI een versnelde en verbeterde activiteit van de antidepressiva zou geven, hebben
psychiaters in de kliniek de stof pindolol gebruikt. Aangezien er geen selectieve en potente
blokkers beschikbaar waren moesten deze studies gedaan worden met deze stof, die naast 5-
HT1A blokkade ook beta noradrenerge receptoren blokkeert. Alhoewel de meeste van deze
studies positief zijn over het klinisch effect van pindolol, lijkt de dosering die gebruikt werd
in de kliniek veel te laag te zijn om enig effect te kunnen geven. In hoofdstuk 7 is
geëvalueerd of de beoogde effecten van pindolol (versterking van het effect van de SSRI op
serotonine niveau’s) daadwerkelijk optreden bij de bloedconcentraties die in de kliniek
optreden. Er kon duidelijk gezien worden dat deze effecten pas optraden bij 100 voudig
hogere concentraties van pindolol. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de gunstige effecten
van pindolol bij depressie door zijn 5-HT1A remming komen. De algenoemde remming van
beta noradrenerge receptoren, zou een verklaring kunnen zijn voor de succesvolle resultaten.
Patienten met depressie worden vaak behandeld met meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd.
De eerder genoemde verhoogde aanwezigheid van angst en slecht slapen bij depressie is de
reden dat veel van deze patienten naast SSRIs ook benzodiazepines zoals bijvoorbeeld
Valium® krijgen. In hoofdstuk 8 is gekeken naar het effect van benzodiazepines op de
verhoging van serotonine niveau’s door een SSRI. Het blijkt dat benzodiazepines het effect
van SSRIs op serotonine tegengaan. Aangezien de werkzaamheid van SSRIs in de kliniek
wordt toegeschreven aan de het verhogen van serotonine niveau’s, zou dit moeten betekenen
dat deze gelijktijdige toediening de antidepressieve activiteit van SSRIs zou verlagen. Nu
blijkt uit klinische studies dat dit niet het geval is, maar dat deze stoffen zelfs de werking in
de kliniek versterken. Mogelijk versterken benzodiazepines het antidepressief effect van
SSRIs via andere mechanismen, zoals verbetering van slaap en vermindering van angst.
In hoofdstuk 9 wordt ten slotte een nieuwe manier beschreven om het effect van SSRIs op de
serotonine niveau’s te verhogen. Door een SSRI gelijktijdig toe te dienen met een 5-HT2C

antagonist werd een versterkt effect gezien op serotonine niveau’s. Uit de literatuur blijkt dat
5-HT2C receptoren, in tegenstelling tot 5-HT1A en 5-HT1B receptoren, geen serotonerge
autoreceptoren zijn. Het mechanisme dat de versterking van het effect veroorzaakt, werkt
kennelijk anders dan bij 5-HT1A en 5-HT1B blokkers. Door een aantal experimenten uit te
voeren, kon geconcludeerd worden dat de versterkende werking van 5-HT2C blokkers berust
op het afzwakken van remmende signalen, die elders vanuit de hersenen komt.
Kennelijk verhoogd het gezamelijk geven van SSRIs met 5-HT2C remmers de effectiviteit op
serotonine niveau’s. Tevens blijken 5-HT2C remmers zelf ook gunstige effecten tegen angst,
slecht slapen en aggressie te hebben. In hoofdstuk 8 werd al gezien dat stoffen die, alhoewel
ze het effect van SSRIs op serotonine tegengaan, toch een verbeterd antidepressief effect
geven omdat ze mogelijk slaap verbeteren en tegen angst werken. 5-HT1A en 5-HT1B blokkers
hebben deze eigenschappen niet. Daarom is te verwachten dat het combineren van 5-HT2C

antagonisten met SSRIs niet alleen beter werkt dan SSRI behandeling alleen, maar ook beter
dan SSRI behandeling tegelijkertijd met 5-HT1A en 5-HT1B blokkers.




