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Aleinene Inleiding

Depressieve aandoeningen zijn een vrij algemeen verschijnsel in
onze samenleving en uit oude geschriften is op te maken dat dit
eigenhijk nooit anders is geweest.
Er is echter pas gedurende de afgelopen tientallen jaren meer
wetenschappelijk inzicht verkregen aangaande de mechanismen die
aan depressieve aandoeningen ten grondslag liggen.
Er zijn tenminste twee faktoren die het onderzoek naar deze
mechanismen bemoeilijken (uit : Akiskal et al., 1973)

— Er zijn verschillende benaderingen van het verschijnsel
"depressie" , zoals klinisch, experimenteel, genetisch,
biochemisch en neurofysiologisch. Al deze benaderingen
maken gebruik van verschillende termen, waardoor
communicatie tussen de verschillende studies wordt
bemoeilijkt.

— Ethische overwegingen sluiteri het testen van een
hypothese bij mensen vaak uit.

Er worden onderzoeken verricht met als doelstelling : "Het
vinden van experimentele diermodellen van depressie , waarmee de
centrale eigenschappen van humane depressies zo goed mogelijk
gesimuleerd worden (Anisman & Zacharko, 1982 ; Wiliner, 1984)
Een model dat vaak wordt gehanteerd is het "(learned)
helplessness—model". Het werd oorspronkelijk door Seligman en
medewerkers beschreven bij honden en later uitgebreid naar
andere soorten.
Het learned heiplessness—fenomeen is te ornschrijven als het, ten
gevolge van blootstelling aan oncontroleerbare stress, optreden
van gebreken in bepaalde leer—gedragstaken, welke niet zijn waar
te nemen bij individuen die aan dezelfde stressor zijn
blootgesteld, maar die in de mogelijkheid waren om deze stressor
te controleren (Willner, 1984)
Het verband dat in het learned helplessness—model gelegd wordt
tussen stress en depressie is een vrij algerneen aanvaard verband
en keert in vrijwel alle depressie—literatuur terug.
Er is nog weinig duidelijkheid over hoe depressie ontstaat.
In Anisman & Zacharko (1984) wordt een vo].gende mechanisme
voorgesteld betreffende het ontstaan van depressie

omgevingsstimulus —p biochemische stress—respons—-p depressie.

Als reaktie op dit voorstel werd door Leshner (in hetzelfde
artikel) verondersteld dat er ook nog sprake is van een soort
feedback—loop.
Het mechanisme dat hij hierbij voorstelt is als volgt:

omgevings stimulus —p emotionele respons —p biochemische respons —p
voortzetting van de emotionele toestand.

Dit mechanisme gaat er dus van uit dat de relevante biochernische
afwijking niet direkt de depressieve toestand van eeri individu
veroorzaakt, maar eerder deze toestand handhaaft.
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Tot op de dag van vandaag is er nog niet veel onderzoek gedaan
gericht op het vinden van individuele verschilien in
gevoeligheid voor stress.
Uit de weinige literatuur die hierover wel beschikbaar is blijkt
een duidelijk verband te bestaan tussen stress-gevoeligheid en
sociale status (dominant, ondergeschikt)
Hoist et al. (1983 en 1986) vonden dat dorninante Tupaias geen
riegatieve effekten ondervonden van een sociale confrontatie,
leidend tot een dominantie—struktuur, ookai moet deze zijn
positie handhaven d.m.v. gevechten. Ondergeschikte dieren lieten
daarentegen duideiijke stress—reakties zien in een aantal
fysiologische parameters.
Er bleek echter niet alleen een verschil in reaktie op een
gevecht te bestaan tussen dominante dieren enerzijds en
ondergeschikte dieren anderzijds, maar ook tussen ondergeschikte
dieren onderling.
Hoist et al. xnaakten onderscheid tussen sub—dominante individuen
(subdominants) en onderdanige individuen (submissives). Sub—
dominante dieren werden gekarakteriseerd als dieren die dreiging
door de dominant actief ondergaan door bijvoorbeeld te vluchten
of zich tijdens gevechten te verweren, terwiji onderdanige dieren
verlies passief ondergaan, wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot
de dood.
Er werd een kwalitatief verschil gevonden in de bijnierfunktie
waarbij onderdanige dieren een verhoogde bijnierschors-funktie
vertoonden t.o.v. dominante dieren, terwiji subdominanten een
verhoogde sympatisch—bijniermerg—aktiviteit vertoonden t .0 • v.
doininante dieren.
Of fysiologische verschilien ook een voorspellende waarde kunnen
hebben m.b.t. gevoeligheid voor stress is vooraisnog niet
duidelijk.

Zoals reeds aan het begin vandeze inleiding werd vermeld is er
gedurende de afgelopen tientallen jaren meer wetenschappelijk
inzicht gekomen in de mechanismen die ten grondsiag liggen aan
depressie, of daar nauw verband mee houden.
Het is gebleken dat depressie meer is dan een afwijkende
gexnoeds—toestand en dat depressie niet los gezien kan worden van
de fysiologie van een individu.
De experimenten die in dit versiag worden besproken houden
verband met de volgende zaken

- Uit onderzoek aan depressieve patienten is gebleken dat
depressie vaak gepaard gaat met een verandering in
(slaap/waak—) ritmiek.
Door de afdeling Biologische Psychiatrie, verbonden aan het
Academisch Ziekenhuis te Groningen wordt veel onderzoek
verricht met betrekking tot de mogeiijke bijdrage die
slaap/waak-fysiologie kan leveren ter verkiaring en
behandeling van depressie (Van dehHoofdakker et al., 1988)

— Een andere fysiologische faktor waaraan veel onderzoek
wordt gedaan in verband met bet verschijnsel depressie is
de werking van de hypothalaxnus-bypofyse-bijnier-as
(Hoisboer, 1988)
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De intentie van de experimenten is een bijdrage te leveren aan
het vinden van geschikte diermodellen voor de hierboven genoemde
zaken en meer inzicht te krijgen in de mechanisinen die er een ro].
bij spelen.
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NET EFFEKT VAN SOCIAIE STRESS OP DE EETRITMIEK VAN DE RAT.

Samenvatting

Zes mannelijke S3—ratten werden op een leeftijd van 5 maanden
sociaal gehuievest in een klimaatkamer met een lichtregime van
afwisselend 12 uur licht en 12 uur donker.
Drie van de dieren werden een aantal malen gedurende 3.5 uur
geconfronteerd met een territoriale rat in diens thuiskooi, en de
overige drie dieren werden evenzovele malen gedurende 3.5 uur
geconfronteerd met een gecastreerde rat in ean neutrale kooi.
Ook werden alle zes dieren tweemaal 5 uur van water en voer
geclepriveerd oin de rol van de voedsel—deprivatie, die als
ongewenst bij—effekt van de eerder genoemde confrontaties optrad,
vast te kunnen stellen.
Tot slot werden de zes S3—ratten in hun thuiskooi tweemaal 5 uur
geconfronteerd met vrouwelijke (Wistar—) ratten in oestrus.
De verschillende experimenten werden allemaal midden in de
donkere periode van de LD-cyclus uitgevoerd.
Gedurende de gehele periode waarin de verschillende experimenten
werden uitgevoerd, werd de eetaktiviteit van de zes rnannelijke
S3—ratten geregistreerd (rn.b.v. een Esterline).
Er traden wel veranderingen op in de eetritmiek als reaktie op de
sociale confrontaties, maar er leek geen specifiek effekt van
sociale stress te zijn, wat zich uitte in een niet significant
verschil tussen de gevonden effekten na confrontatie met een
territoriale rat en na confrontatie met een gecastreerde rat.
Voedsel-deprivatie bleek niet de bepalende faktor te zijn voor de
waargenomen effekten van de sociale confrontaties.
De effekten die werden waargenomen na confrontatie met wijfjes in
oestrus versterken het idee van een algemeen effekt van sociale
confrontaties op de eetritmiek van de rat en lijken daarmee
nogmaals een aanwijzing voor een niet specifiek effekt van
sociale stress op die eetritmiek.
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1. Inleiding

De rat is een nacht—aktief dier en neemt dan ook het grootste
deel van zijn voedse]. in de nacht op.
De voedselopnaine vindt plaats in de vorin van meerdere rnaaltijden
per etinaai. De voedselopname verloopt doorgaans via een vast
patroon, waarbij er gedurende de nacht veelal een aantal
concentraties van eetaktiviteit zijn waar te nemen.
Een eerste, relatief kleine, eetpiek bevindt zich aan het begin
van de nacht. Een tweede, relatief zware eetpiek is aan het eind
van de nacht aan te treffen.
De verkiaring voor dit tamelijk vaste dagelijkse patroon in
eetaktiviteit wordt gezocht in een endogene kiok (c.q.
oscillator) , welke de ritmiek van het dier bepaalt en in stand
houdt (Aschoff et al., 1981).
Deze oscillator zou gelokaliseerd zijn in de SCN.
Wanneer deze oscillator wordt geisoleerd van ieder mogelijke
tijds—aanwijzing uit de omgeving, neen'it het zijn eigen circadiane
periode (tau) aan, welke vrijwel altijd enigszins afwijkt van 24
uur (circa = ongeveer

; dies = dag)
In dit verband wordt er over een "free—running"—ritine gesproken.
De oscillator kan gesynchroniseerd worden door bepaalde externe
cycli (= Zeitgebers) . Van een aantai uitwendige cycli is bekend
dat zij als Zeitgeber kunnen funktioneren. Een van de meest
effektieve Zeitgebers bij de rat is de licht—donker (LD) cyclus.
Reeds eerder werd door de vakgroep dierfysiologie aan de
subfaculteit Biologie te Haren (Gr.) onderzoek verricht naar het
effekt van sociale interakties op de eetriiniek bij ratten
(doktoraalonderzoeken: Lok, 1987 ; Schoorlenuner, 1988).
Er werd een effekt van sociale interakties opde eetritiniek
gevonden, terwiji er geen duidelijk verschil werd gevonden tussen
het effekt van stress—voile en ineer "neutrale" interakties.
De resultaten van Lok waren rnoeilijk te interpreteren vanwege het
felt dat hij de sociale confrontaties in de licht—periode van de
LD—cyclus had laten plaatsvinden, een periode waarin ratten
gewoonlijk inactief zijn.
Schooriemmer liet de sociale confrontaties wel in de donker—
periode plaatsvinden, rnaar zijn resu].taten werden mogelijk
beinvloed door het feit dat de ratten gedurende het transport van
en naar de confrontatie—hokken en ook gedurende de confrontaties
aan licht zijn blootgesteld. Dit licht kan een fase—verschuivend
effekt hebben gehad op de (eet-)ritmiek van de ratten.
Een mogelijke verklaring voor het felt dat bij beide onderzoeken
een gering verschi]. werd gevonden tussen het effekt van
confrontatie met een gecastreerde, dan wel een territoriale rat
was dat de proefdieren voor en na de confrontaties geisoleerd van
andere ratten waren gehuisvest.
Dit zou er toe hebben kunnen geleid dat ook confrontatie met een
gecastreerde rat als een sterke stressor ervaren werd door de
proefdieren.
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Doel van de, in dit versiag beschreven, proef is meer inzicht te
verkrijgen aangaande de relatie tussen een verlies—ervaring, dan
wel een neutrale sociale ervaring (zonder verlies) en de
eetritmiek bij de rat.
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2. Materiaal en Methode (algemeen)

2.1 Dieren

Voor het experiment werden zes inannelijke (TMD—) S3 ratten
gebruikt. De ratten kwamen rechtstreeks uit de stal en hadden een
leeftijd van 5 inaanden. Het gemiddelde géwicht van de rattan was
332.1g. (s.e.m.=7.9).

2.2 Karakterisering

Alvorens de ratten in de ritmiek—opstelling werden geplaatst,
werden zij gekarakteriseerd d.rn.v. een "Novelty-doolhof" ( zie
bijiage 1)

2.3 Huisvesting

Een dag na de karakterisering in het Novelty—doolhof werden de
ratten, ieder afzonderl±jk, gehuisvest in metalen kooitjes
(afmetingen: 30x20x25 cm.). leder kooitje was voorzien van een
zogenaaxnde "schomrnel—ruif".
Aan een dergelijke ruif is een magneetje bevestigd, terwiji aan
de kooj zeif een e].ektro—magneetje is bevestigd. Bij beweging van
de ruif, als gevoig van eet—activiteit van de rat, beweegt het
inagneetje boven het elektro—magneetje heen en weer.
De elektrische signaaltjes, die op deze wijze ontstaan worden
door een Esterline Angus Event Recorder geregistreerd, zodat het
mogelijk wordt aan de hand van de registraties te bekijken,
wanneer er door het dier gegeten is.
leder kooitje grensde aan een zijde aan een identiek kooitje,
waarin zich een gecastreerde (TMD—) S3 rat beyond. De kooien
bevonden zich in een kamer, waarvan hat licht—regirne alsvolgt was
ingesteld: 9.30—21.30 donker, 21.30—9.30 licht.
In de lichte fase van de licht/donker—cyclus werd de kainer
verlicht d.m.v. zes TL—buizen (40 Watt)
In de donkere fase ward de kamer een weinig verlicht door een
gloeilamp waarvan de lichtsterkte was in te stellen d.rn.v. een
transforinator.
Als referentie—tijd werd de "Winter—tijd" aangehouden. Het
voedsel van de rattan bestond uit Muracon—brokken en was, evenals
water, ad libitum aanwezig. De voerruiven en de drinkflessen
werden (indien mogelijk) elke dag, tussen 8.00 en 9.30 gewogen.
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3. Experirnenten

De proefdieren werden gedurende een maand voor aanvang van de
eigenhijke experilnenten zoveel mogelijk met rust gelaten, zodat
ze de tijd kregen om zich volledig aan het nieuwe dag/nacht—ritme
aan te passen. In de stal, waar de dieren ult afkornstig waren,
was het licht—regiine alsvolgt ingesteld: 7.00—19.00 licht, 19.00—
7.00 donker.
Het bleek dat de proefdieren ongeveer twee weken nodig hadden om
hun eet—aktiviteit volledig aan het nieuwe licht—regiine aan te
passen. Bovendien werden de dieren ongeveer twee weken na
huisvesting in de ritmiek—opstelling, a.g.v. een vergissing, een
dag van voedse]. gedepriveerd, waardoor het noodzakelijk werd de
dieren noginaals twee weken met rust te laten.
Op grond van de gegevens die het Novelty—doolhof had opgeleverd,
werd de groep van zes dieren opgedeeld in twee groepen van drie
dieren, op zo'n manier dat beide groepen zo identiek mogelijk
waren. Hierbij werd gekeken naar de mate waarin de verschillende
gedragingen door de dieren waren vertoond tijdens hun verblijf in
het Novelty-doolhof (percentages van de totale tijd) . Er werd
vooral gelet op het percentage "freeze" en "explore" en op het
aantal overschrijdingen, aangezien deze parameters de aktiviteit
van een dier aangeven.

Verwerking gegevens

Maaltijd—grootte

Bij het bepalen van maaltijd—groottes werden registraties die
niet verder dan twaalf minuten van elkaar verwijderd lagen
gerekend tot één en dezelfde maaltijd.

3.1 Socia].e stress

Orn het effekt van (psycho—) sociale stress op de eet—ritrniek van
de rat te bestuderen werd besloten om één groep van drie ratten
te confronteren met een territoriale rat en de andere (controle—)
groep van drie ratten te confronterezi met een gecastreerde rat.

Methode

De sociale confrontaties die hieronder beschreven staan vonden
alleinaal plaats in de donker—periode van de licht/donker—cyclus,
tussen 12.00 en 17.30. Dit is de periode van de dag waarin de
dieren van nature actief zijn. Bovendien lag de periode van 12.00
tot 17.30 ongeveer tussen de tijdstippen waarop de begin—piek en
de eind—piek van de eet—activiteit doorgaans waren waar te nemen.

Ongeveer een maand na inzetten in de ritmiek—opstelling werden de
proefdieren voor de eerste maal blootgesteld aan een sociale
confrontatie.
Hierbij werd de ene groep van drie dieren 3.5 uur geconfronteerd
met een territoriale (dominante) rat in diens thuis—kooi (in de
rest van het versiag "verliezers" genoemd) , terwiji de andere
groep 3.5 uur werd geconfronteerd met een gecastreerde rat in een
neutrale kooi (in de rest van het versiag " controle—dieren"
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genoemd) . Buiten het felt dat in de neutrale kooien schoon
zaagsel aanwezig was, waren ze identiek aan de thuis—kooien van
de dominante ratten (afmetingen: 80x50x50 cm.). De zijwanden en
de achterwand van de kooien waren van hout en de voorwand van
glas. In de kooien bevonden zich PVC—buizen ( 8 cm.,lengte ± 35
cm.), waarin de ratten enige beschutting konden zoeken.
In de neutrale kooien was geen voer en water aanwezig, aangezien
uit waarnemingen gebleken was dat de proefdieren die bij een
dominante rat in de kooi waren geplaatst ook niet aten en dronken
gedurende de 3.5 uur durende confrontatie.
Gedurende de eerste 10 ininuten van de confrontatie werd het
gedrag van de proefdieren waargenomen en geprotocoleerd. De
lampen die nodig waren om de dieren waar te kunnen nemen waren
zodanig met papier afgedekt, dat de kooien juist zo verlicht
werden dat de dieren goed waren waar te nernen.
De gehele procedure, vanaf het moment dat de proefdieren uit de
ritrniek—opstellinggehaald werden, tot het moment dat de dieren
weer in de ritiniek—opstelling werden teruggezet, nam ± 5 uur in
beslag. De dieren werden vervoerd in kooien, die goed waren
afgedekt orn te voorkornen dat de dieren aan licht werden
blootgesteld.

Tien dagen na de eerste confrontatie, werden de proefdiereri
opnieuw geconfronteerd, op dezelfde wijze als hierboven
beschreven. De verliezers wisselden echter van territoriale rat,
vergeleken met de eerste confrontatie, zodat eventuele
verschillen in gedrag van de territoriale rat t.o.v. een
verliezer mm of ineer werden gecompenseerd.
Het was de bedoeling, dat de proefdieren twee dagen na deze
confrontatie opnieuw geconfronteerd zouden worden, aangezien uit
het aan dit experiment voorafgaande pilot-experiment was gebleken
dat dit een veel groter effekt had dan een eenmalige
confrontatie. Dit bleek echter niet mogelijk, aangezien na de 3.5
uur durende confrontatie bleek dat aan twee van de drie
verliezers zodanige verwondingen door de territoriale rat waren
toegebracht, dat deze moesten worden gehecht (onder ether--
verdoving)

Drie weken na de tweede confrontatie werden de dieren nogmaals
geconfronteerd. De meest felle territoriale rat werd niet meer
gebruikt en werd vervangen door een ininder felle, om nieuwe
verwondingen te voorkoxnen. De gevolgde procedure was dezelfde als
bij de twee voorgaande confrontaties.
Twee dagen na deze confrontatie werden de dieren voor de vierde
en laatste maal geconfronteerd.

3 .2 Voedseldeprivatie

Om het effekt van de voedsel—deprivatie, die als onvermijdelijk
bij—effekt van de sociale confrontatie optrad, op de eet—ritmiek
van de proefdieren te bepalen, werd besloten de dieren te
betrekken in een voedseldeprivatie—experiment.
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Methode

De dieren van zowel groep 1 als 2 werden eeri maand na de laatste
confrontatie gedurende 5 uur gedepriveerd van water en voer.
Er werd gekozen voor een periode van 5 uur, aangezien dit de tijd
was die de gehele procedure, zoals die bij een sociale
confrontatie werd gevolgd, in beslag nam.
De dieren werden gederiveerd in de periode van 12.30—17.30.
Twee dagen na deze deprivatie werden de dieren opnieuw gedurende
5 uur gedepriveerd, van 11.55—16.55.
Deze perioden van de licht/donker—cyclus, waarin de dieren werden
gedepriveerd, kwamen overeen met de perioden waarin resp. de
derde en vierde confrontatie hadden plaatsgevonden.

3.3 Confrontatie met wijfjes in oestrus

Om meer greep te krijgen op de faktor die bij de, in paragraaf
3.1 beschreven, sociale confrontaties geleid heeft tot de
gevonden verschuivingen in de eet—ritmiek (zie hoofdstuk
Resu1tatenv) werden alle proefdieren nogmaals blootgesteld aan
een sociale confrontatie. Er werd gekozen voor een confrontatie
die van een geheel andere orde was dan de sociale confrontaties
die beschreven staan in par. 3.1.
Ditmaal werden de proefdieren gedurende het gehele experiment in
hun eigen kooitjes gelaten, zodat eventuele verstoringen a.g.v.
transport of verandering van oingeving vermeden werden.
Er werd besloten orn flu wijfjes in oestrus als stirnulus-dieren te
gebruiken.

Methode

De wijfjes waren, vooraf, vo1gns een bepaald injiceer—schema
(zie bij].age 2) behandeld met progesteron en oestradiol orn ze
juist gedurende de confrontatie in oestrus te laten zijn.
De duur van de confrontatie was 5 uur en de confrontatie werd,
evenals de sociale confrontatie beschreven in par. 3.1 en de
voedsel—deprivatie beschreven in par. 3.2 in tweevoud uitgevoerd
met een tussentijd van een dag.
Bovendien kwainen de perioden van de lichtfdonker—cyclus, waarin
de proefdieren werden geconfronteerd met de wijfjes in oestrus,
overeen met de perioden waarin de sociale confrontaties van par.
3.1 en de deprivaties van par. 3.2 hadden plaatsgevonden.

Na beeindiging van alle experimenten werden de proefdieren
nogrnaals gewogen.
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4. Resultaten

De gegevens zoals ze verrneld staan in dit hoofdstuk "Resultaten"
hebben betrekking op

1) het effekt van de derde en vierde confrontatie (3.5 uur)
van de dieren van groep 1 en groep 2 met resp. een
territoriale rat en een gecastreerde rat op de eetritmiek
van deze dieren.

2) het effekt van de tweexnaal 5 uur voedsel—deprivatie op de
eetritmiek van de dieren van groep 1 en 2.

3) het effekt van de confrontatie met de wijfjes in oestrus
op de eetritiniek van de dieren van groep 1 en 2.

N.B.
De gegevens van de eerste (enkelvoudige) confrontatie van de
dieren van groep 1 met een territoriale rat en cle dieren van
groep 2 met een gecastreerde rat zijn buiten beschouwing gelaten
aangezien cle effekten hier minder duidelijk waren.
De gegevens van de tweede (eveneens enkelvoudige) confrontatie
zijn ook buiten beschouwing gelaten, aangezien bij deze
confrontatie twee dieren zodanig verwond werden dat ze gehecht
moesten worden. De hele procedure van hechten onder ether—
verdoving heeft mogelijk geinterfereerd met het eigenhijke
experiment.

Aanwiizing bij het lezen van de resultaten:

In het hoofdstuk "Resultaten" wordt bij bespreking van de
gegevens op de volgende manier te werk gegaan:
als controle—gegevens worden steeds de gegevens van 5 dagen vóôr
aanvang van het besproken experiment gebruikt. Deze dagen worden
aangeduid met de termen "dag —5" t/m "dag —1".
De eerste dag van het eigenlijke experiment wordt aangeduid met
de term "dag 0". Zoals reeds besproken in het hoofdstuk
"Materiaal en Methoden" werd iedere manipulatie in tweevoud
uitgevoerd, waarbij een tussenperiode van 1 dag werd aangehouden.
Deze dag wordt verder aangeduid met de term "dag 1".
De dag waarop een manipulatie (confrontatie/deprivatie) voor de
tweede maal wordt uitgevoerd wordt aangeduid met de term "dag 2".
Hierop volgen dan nog 5 dagen waarvan de gegevens gebruikt worden
om het effekt van de bewuste manipulatie te bepalen.
Deze dagen worden aangeduid met de termen "dag 3" t/m "dag 7".
In schema ziet het er alsvolgt uit:

dag —5 t/m dag -1 : controle—dagen
dag 0 : eerste maal manipulatie
dag 1 : rustdag zonder manipulatie
dag 2 tweede maal rnanipulatie

dag 3 t/m dag 7 : meetdagen
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In de figuren 1 t/m 4, 6 tIm 9 en 11 t/m 14 zijn registraties van
de eet—aktiviteit van de ratten te zien.
De grafieken zijn op de volgende manier tot stand gekomen:
1) op het Esterline registratie—papier werd per rat gekeken

in welke intervalletjes van de LD—cyclus, ter grootte van
6 xninuten, een registratie was waar te nemen.

2) deze intervalletjes van 6 minuten werden ingetekend op
grafiek—papier (A, B en C)

3) de zo verkregen registraties van de afzonderlijke ratten
werden per dag opgeteld (D)

4) de registraties van de dagen vóôr het betreffende
experiment werden vervolgens bij elkaar opgeteld, evena].s
de registraties van de dagen na het experiment (E)
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4.1 Confrontatie met territoriale/gecastreerde rat

Zowel bij groep 1 (confrontatie met territoriale rat) als bij
groep 2 (confrontatie met gecastreerde rat) is gedurende 5
controle—dagen voor de eerste confrontatie een duidelijk en vrij
stabiel patroon in eetritmiek waar te nemen (fig. 1 en 2) . Er is
een duidelijke piek te zien aan het begin van de donkerperiode,
evenals aan het eind van de donkerperiode.
Verder is er een vrij gelijkmatige eetaktiviteit waar te nemen in
het midden van de donkerperiode, die duidelijk is afgescheiden
van de beginpiek (door een periode van verrninderde tot geen
eetaktiviteit) , inaar die langzamerhand overgaat in de eindpiek.

De 5 dagen volgend op de tweede (en laatste) confrontatie is er
bij de ratten van groep 1 een duidelijke verandering in het
eetpatroon opgetreden die wordt gekenmerkt door verschuiving naar
achter t.o.v. de 5 controle—dagen, waarbij de beginpiek mm of
meer lijkt weg te vallen, terwiji ook de eindpiek minder
duidelijk wordt (fig. 3).
Gedurende de 5 dagen na de laatste confrontatie verschuift het
eetpatroon echter weer geleidelijk naar voren en op dag 5 valt de
eindpiek weer geheel in de donkerperiode van de LD—cyclus.
Dezelfde veranderingen zijn bij groep 2 (controle—groep) waar te
nemen, zij het dat de verschuiving naar achter jets geringer is
bij deze groep (fig. 4)

Ojn de verschuiving van de beginpiek en de eindpiek vast te leggen
werd per dier de hoeveelheid eet—aktiviteit per uur bepaald,
gedurende 5 dagen voor de eerste confrontatie (dag —5 tIm dag —1)
en gedurende 5 dagen na de tweede confrontatie (dag 3 'tim dag 7)
Als rnaat voor deze zogenaanide eetaktiviteit werd genomen: het
aantal interval].etjes van 6 xninuten waarin een reistratie 'van de
Esterline te zien was (dus rnaximaal 10 per uur).
De zo verkregen waarden van eet—aktiviteit werden voor dag —5 t/m
dag -1 opgeteld evenals voor dag 3 t/m dag 7.
Hierna werd per dier en per uur het aantal intervalletjes van 6
minuten, waarin een registratie was waargenomen, over 5 dagen
opgeteld en daarna werd bepaald in welk uur van de LD—cyclus de
beginpiek en in welk uur de eindpiek zich beyond.
Ook werd per dier de hoogte van de begin- en eindpiek bepaald
(aantal intervalletjes van 6 ininuten)
IDe gegevens staan verrneld in de tabellen 1 en 2.



groep 1

voor confrontatie met territoriale rat

Figuur 1: registraties van de eet-aktiviteit van de dieren van

grdep 1, gedurende 5 dagen voor confrontatie met een

territoriale rat.

Eén cm. horizOntaal is I uur.

A) rat 1; B) rat 2; 0) rat 3; D) optelling per dag van de

gegevens van de ratten I t/m 3; E) optelling over 5 dagen

van de gegevens van de ratten 1 t/m 3.

J4
- - H.

I —HI
I I Ii.. I—•I—• I— +

—5

—I

—5

—I

—5

—1

—5

—I

A

d ag

B

d ag

C

d ag

D

d ag

E

H..:.LH....H:

In— — —I—
-. - .
I I . I.. •••—I

— ..

1..

1
I

.1 IH I

b

.- .I...I...L..I..H
— ..÷. .... . .

.... — .

I I . I

I

T

1

I

I

... .::.4.. .1..'. .1,4;.).:
H: .I_I__r4.)

—. ..
4.. .4 -iL..



—5

—1

registraties van de eet—aktiviteit van de dieren van

groep 2, gedurende 5 dagen voor confrontatie met een

gecastreerde rat.

En cm. horizontaal is I uur.
A) rat 4; B) rat 5; 0) rat 6; D) optelling pe dag van de

gegevens van de ratten 4 t/m 6; E) optelling over 5 dagen

van de gegevens van de ratten 4 t/m 6.
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na confrontatie met territoriale rat
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Figuur 3: registraties van de eet—aktiviteit' van de dieren van

groep 1, gedurende 5 dagen na confrontatie met een

territoriaJ.e rat.

En cm. horizontaal is 1 uur.

A) rat 1; B) rat 2; C) rat 3; D) optelling per dag van de

gegevens van de ratten I tIm 3; E) optelling over 5 dagen

van de gegevens van de ratten I t/m 3.
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Figuur 4: registraties van de eet—aktiviteit van de dieren van

groep 2, gedurende 5 dagen na confrontatie met een

gecastreercie rat.

En cm. horizontaal is I uur.

A) rat 4; B) rat 5; C) rat 6; D) optelling per dag van de

gegevens van de ratten 4 t/m 6; E) optelling over 5 dagen

van de gegevens van de ratten 4 t/m 6.
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Tabel 1 : uur LD-cyclus waarin de beginpiek zich beyond en
de hoogte van de beginpiek (voor eenheid zie
tekst pag. 17) voor en na confrontatie (*=
geconfronteerd met territoriale rat)

rat
beginpiek voor beginpiek na

uur hoogte uur hoogte

* 1

* 2

* 3

4

5

6

2

2

2

2

2

2

17

18

16

15

14

10

4

3

3

3

4.5

3

14

10

10

10

8

10

Toetsing van de gegevens uit tabel 1 levert geen significant
verschil op tussen het effekt van confrontatie met een
territoriale rat enerzijds en het effekt van confrontatie met een
gecastreerde rat anderzijds (Anova)
Indien de gegevens van groep 1 en 2 echter samengenomen worden,
leveren zowel de Anova—toets als de Wilcoxon—matched—pairs—toets
een significantie op (p<0.05) voor het effekt van confrontatie op
het uur van optreden en hoogte van de begin—piek.

Tabel 2 : uur LD—cyclus waarin de eindpiek zich beyond en
de hoogte van de eindpiek (voor eenheid zie tekst pag.
17) voor en na confrontatie (*= geconfronteerd met
territoriale rat)

rat
eindpiek voor eindpiek na

uur hoogte uur hoogte

* 1

* 2

* 3

4

5

6

11

11

9

11

11

11

24

22

18

26

32

21

12

12

12

12

10

11

26

17

12

18

16

20

22



23

Ook hier levert toetsing van de gegevens geen significant
verschil op tussen het effekt van confrontatie met een
territoriale rat enerzijds en het effekt van confrontatie met een
gecastreerde rat anderzijds (Anova)
Indien flu de gegevens van de groepen 1 en 2 worden sarnengenomen,
wordt er met de Anova—toets en de Wilcoxon—matched—pairs—toets
geen significantie gevonden voor het effekt van confrontatie op
uur van optreden en hoogte van de eindpiek.
In fig. 5/5a staat de hoeveelheid eetaktiviteit in de
lichtperiode van de LD—cyclus uitgedrukt als percentage van de
totale hoeveelheid eetaktiviteit in één cyclus.
tie hoeveelheid eetaktiviteit is hierbij de optelling van de
lengte van alle maaltijden (waarbij een maaltijd is gedefinieerd
zoals beschreven in het hoofdstuk "Nateriaal en Methoden" ,pa.
z) . S

Het bJ.ijkt dat het percentage eetaktiviteit in de lichtperiode
onder invloed van de sociale confrontatie sterk toeneemt.
In tabel 3 staan de uitkomsten van toetsing van dag -5 tIm dag —1
tegen dag 0 t/m dag 7 m.b.v. de Wi].coxon—matched—pairs---toets.

Tabel 3 : percentage eet—aktiviteit in lichtperiode op
dag —5 t/m dag -1 getoetst tegen die op
dag 0 t/m dag 7 met Wilcoxon—matched--pairs--
toets.= p < 0.05 ; — = geen significant verschil.

dag 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

—5 * * * * * * — —

* * * * * * — *

* * * * * * — *

—2 * * * * * * — —

—1 * — * — — — — —
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4. 2 Voedsel—deprivatie

Zowel bij groep 1 als bij groep 2 is gedurende de 5 controle—
dagen voor de eerste deprivatie weer een du±delijk patroon te
herkennen in de eetritrniek (fig. 6 en 7) , zoals ook gedurende de
5 controle—dagen voorafgaand aan de confrontaties (zie 4.1)
Er is een beginpiek, die licht gescheiden is van de eetaktiviteit
die op het inidden van de clonkerperiode te zien is.
De eindpiek is ook aanwezig en eindigt ruim (0.5 tot 1 uur ) voor
het einde van de donkerperiocle.

De 5 dagen volgend op de tweede (en laatste) deprivatie is er bij
zowel groep 1 als bij groep 2 een verschuiving van de beginpiek
te zien t.o.v. de 5 controle—dagen (± 1 uur).
De eindpiek is echter niet of nauwelijks verschoven t.o.v. de 5
controle—dagen (fig. 8 en 9)
In de loop van de 5 dagen volgend op de laatste deprivatie treedt
er geen opvallend zichtbare verschuiving op in het patroon van de
eetritrniek bij de meeste ratten. Wel valt bij de ratten 2 en 3 op
dat er de eerste dag na de laatste deprivatie weinig of geen
eetaktiviteit is waar te nemen in dat gedeelte van de
donkerperiode waarin de dieren de dagen daarvoor van voedsel
werden gedepriveerd. Dit zogenaarnde gat in het eetpatroon wordt
echter in de loop van de dagen daarop weer geleidelijk ingevuld.
Op dezelfde wijze als voor de 5 dagen na de confrontaties de
verschuiving van de begin en eindpiek vastgelegd zijn werd dit
ook voor de 5 dagen volgend op deprivatie gedaan. De gegevens
staan vermeld in de tabellen 4 en 5.

Tabel 4 uur LD—cyclus waarin de beginpiek zich beyond en
de hoogte van de beginpiek voor en na voedsel—
deprivatie (voor eenheid zie tekst pag. 17)

rat
beginpiek voor beginpiek na

uur hoogte uur hoogte

1

2

3

4

5

6

2

1.5

2

2

2

2

17

6

10

12

9

12

3

2

3

3

3

2

16

5.7

10

11

19

12

Er wordt een significantie gevonden bij toetsing van het verschil
in uur van optreden van de beginpiek voor en na deprivatie
(p<0.O5)



Tabel 5 uur LD—cyclus waarin de eindpiek zich beyond en
de hoogte van de eindpiek voor en na
voedseldeprivatie (voor eenheid zie tekst pag. 17)

rat
eindpiek voor eindpiek na

uur hoogte uur hoogte

1

2

3

4

5

6

11

10

9

11

11

11

23

21

14

20

21

18

10

11

9

11

11.5

10

22

20

19

25

16

20

Toetsing van de gegevens in tabel 5 m.b.v. Wilcoxon—rnatched—pa±rs
levert geen significant verschil op.
Uit fig. 10 blijkt dat het percentage eetaktiviteit in de
lichtperiode van de LD—cyclus tarnelijk constant blijft onder
invloed van de voedseldeprivatie. Dit blijkt ook bij toetsing met
de wilcoxon—matched—pairs--toets: wanneer dag —5 t/m dag -1 tegen
dag 0 t/m dag 7 wordt getoetst levert geen erikele combinatie een
significant verschil op.
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groepi 27

voor voedsel-deprivatie

Figuur E; registraties van de eet—aktiviteit van de dieren van

groep 1, gedurende 5 dagen voor voedsel—deprivatie.

En cm. horizontaal is 1 uur.

A) rat 1; B) rat 2; C) rat 3; D) optelling per dag van de

gegevens van dé ratten I t/m 3; E) optelling over 5 dagen

van de gegevens van de ratten I t/m 3.

D
I —+ .1, •IHH.IIH fr.•'L —

I - tt IL 1t:1t

— '—II•I i;i; —I—
I I—l ;I!iIt I I'
I Lr1

- ...
I .T-;

I. I. i••I I I I H

—5

—1

—5

—1

—5

I

—5

—1

A

ci ag

B

d ag

C

ci ag

D

dag

E

tLdL: j' I TkJ4±1 I: . LL JL .

i.Ui!I;,
I I I I L I

I IrH+I i;üi ii I HCTJ iimi! ±rLr6t
-I I.

- — J Ii'I

±

ii

_________

i:i

H
L..1 .



A

d ag

B

d ag

C

d ag

D

d ag

E

—1

—5

—1

-.5

—1

—5

—1

groep 2 28

Figuur 7: registraties van de eet—aktiviteit van de dieren van

groep 2, gedurende 5 dagen voor voedsel—deprivatie.

En cm. horizontaa].is 1 uur.

A) rat 4; 3) rat 5; C) rat 6; D) optelling per dag van de

gegevens van de ratten 4 t/m 6; E) optelling over 5 dagen

van de gegevens van de ratten 4 t/m 6.

—5
I I I

— ........ i.... ._..._ _j;.
4 Hr

I ..
I —l ;. ••I ..I..

-.. j—r-4'
-T

I.:
I IIiI II

I . Ii
. I . I



groep 1
29

na_voedsel—deprivatie

A D L
I + —+—— .. —:— •.—I..'—I— I—I I •I•;.I ....;. HI I 1

dag H1Htt I

I

B

. .IdagH HrL:1HHHWHIIHH
C

1 .I.H ,......L .......... ....l .....

dag
:

f

D

_____ ___ _____

1 . ..4. .apllI . a :.._ HHLJ:J: H H

dag L± :t* 1LLL L r - H
._.. IL ...I. : .Ht.L J:J.:IH..L HH .

E

tL±.ff:LiiLrLL :LJJ . . LL.W ::

Figuur 8: registraties van de eet—aktiviteit van de dieren van

groep 1, gedurende 5 dagen na voedsel-dePrivatie.

En cm. horizontaal is I uur.

A) rat 1; B) rat 2; C) rat 3; D) optelling per dag van de

gegevens van de ratten 1 t/m 3; E) optelling over 5 dagen

van de gegevens van de ratten I t/n' 3.
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Figuur 9: registraties van de eet—aktiviteit van de dieren van

groep 2, gedurende 5 dagen na voedsel—déprivatie.

En cm. horizontaal is 1 uur.

A) rat 4; B) rat 5; 0) rat 6; D) optelling per dag van de

gegevens van de ratten 4 t/m 6; E) optelling over 5 dagen
van de gegevens van de ratten 4 t/m 6.
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Fig. 10: Degemidd.eide hoeveelheid eetaktiviteit (+ s.e.m.) van
de dieren van groep I en 2 in de lichtperiode van de
LD.-cyclus, als percentage van de hoeveelheid eetaktiviteit
in de gehele LD—cyclus (deprivatie= deprivatie van voer en
water).
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4.3 Confrontatie met wijfjes in oestrus

In tegenstelling tot de twee voorgaande experimenten werd deze
keer een controle—periode van 5 dagen voor de eerste
confrontatie—dag en een mneetperiode van 4 dagen na de laatste
confrontatie—dag aangezien dit experiment 4 dagen na de laatste
confrontatie—dag werd beeindigcl i.v.m. een noodgedwongen
ontruimning van de ritmiek—kamer.
Er is weer een duidelijk eetpatroon te zien gedurende de 5
controle—dagen voor confrontatie, d.w.z. er is bij beide groepen
dieren een duidelijk te onderscheiden begin— en eindpiek.

De optelling van de 4 dagen na confrontatie laat bij beide
groepen een duidelijke afvlakking van het patroon zien. Bij groep
1 leidt dit tot een patroon waar desondanks nog wel een begin— en
eindpiekzijn waar te nemen (fig. 13)
Bij groep 2 leidt dit echter tot een patroon waar niet of
nauwelijks nog enige piek in is waar te nemen en waarbij
eetaktiviteit blijft te zien tot een half uur na overgang van
donker naar licht (fig. 14).
In de loop van de 4 dagen na confrontatie is er weinig
verschuiving in het eetpatroon waar te nemen bij de ratten van
zowel groep 1 als 2. Wel valt er een dag na confrontatie bij rat
5 een gat in het eetpatroon in dat gedeelte van de LD—cyclus
waarin de dieren zijn geconfronteerd met de wijfjes. Dit gat
wordt in de loop van de dagen daarop weer ingevuld. Deze
verschuiving heeft veel weg van de verschuiving die de dagen
volgend op de voedsel—deprivatie te zien was bij de ratten 2 en 3
(zie 4.2).
Tabellen 6 en 7 geven weer het uur van de LD—cyclus waarin de
begin— resp. eindpiek optraden en de hoogten van deze pieken.

Tabel 6 uur LD-cyclus waarin de beginpiek zich beyond en
de hoogte van de beginpiek voor en na
confrontatie (voor eenheid zie tekst pag. 17)

rat
beginpiek voor beginpiek na

uur hoogte uur hoogte

1

2'

3

4

5

6

2

1

2

2

2

2

17

9

17

7

8

9

3

3

3

3

3

3

7

13

12

9

7

10
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Er wordt een significantie gevonden bij toetsing (Wi].coxon—
niatched—pairs) van het verschil in uur van optreden van cle
beginpiek voor en na confrontatie (p<0.05)

Tabel 7 uur LD-cyclus waarin de eindpiek zich beyond en de
hoogte van de eindpiek voor en na confrontatie.
(voor eenheid zie tekst pag. 17)

rat
eindpiek voor eindpiek na

uur hoogte uur hoogte

1

2

3

4

5

6

11

11

10

11

11

11

17

17

11

18

19

14

10

11

9

11

12

10

15

17

13

14

17

13

Toetsing van de gegevens in tabel 7 m.b.v. de Wilcoxon—inatched--
pairs—toets levert geen significant verschil op.
Uit fig. 15 blijkt dat het percentage eetaktiviteit in de
lichtperiode van de LD—cyclus evenals onder invloed van voedsel-
deprivatie tainelijk constant blijft onder invloed van
confrontatie met de wijfjes in oestrus. Dit blijkt ook bij
toetsing met de Wilcoxon—matched—pairs—toets: wanneer dag —4 t/m
dag —1 tegen dag 0 tIm dag 6 wordt getoetst levert geen enkele
coinbinatie een significant verschil op.



groep 1

voor confrontatie met wijfje in oestrus

Figuur 11: registraties van de eet—aktiviteit van de dieren van

groep 1, gedurende 5 dagen voor confrontatie met een

wijfje in oestrus

E&n cm. horizontaal is I uur.
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A) rat I; B) rat 2; C) rat 3; D) optelling per dag van de

gegevens van de ratten 1 t/m 3; E) optelling over 5 dagen

van de gegevens van.de,rttefl It/rn 3.
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groep 2
voor confrontatie met wijfje in oestrus

Figuur 12: registraties van de eet—aktiviteit van de dieren van
groep 2, gedurende 5 dagen voor confrontatie met een
wijfje in oestrus.
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En cm. horizontaal is 1 uur.

A) rat 4; 3) rat 5; 0) rat'G; D) optelling per dag van de

gegevens van de ratten 4 t/m 6; E) optelling over 5 dagen

van de gegevens van de ratten 4 t/m 6.
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groep 1

na confrontatie met wiifje in oestrus

Figuur 13: registraties van de eet—aktiviteit van de dieren van

groep 1, gedurende 4 dagen na confrontatie met een

wijfje in oestrus.

En cm. horizontaal is 1 uur.

A) rat 1; B) rat 2; C) rat 3; D) optelling per dag van de

gegevens van de ratten 1 t/m 3; E) optelling over 4 dagen

van de gegevens van de ratten I t/m 3.
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groep 2

Figuur 14: registraties van de eet—aktiviteit van de dieren van

groep 2, gedurende 4 dagen na confrontatie met een

wijfje in oestrus.

En cm. horizontaal is 1 uur.

A) rat 4; B) rat 5; C) rat 6; D) optelling per dag van de

gegevens van de ratten 4 t/m 6; E) optelling over 4 dagen

van de gegevens van de ratten 4 t/m 6.
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Fig. 15: De gemiddelde hoeveellieid eetaktiviteit (+s.e.m.) van
de dieren van groep I en 2 in de lichtperiode van de
LD—cyclus, als percentage van de hoeveelheid eetaktiviteit
in de gehele LD—cyclus ( confrontatie= confrontatie met
een wijfje in oestrus).
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4.4 Lichaamsgewichten

In tabel 8 staan de lichaamsgewichten van de ratten, zoals ze
werden gemeten bij aanvang van het experiment en bij beeindiging
van het experiment.

Tabel 8 : Lichaamsgewichten voor aanvang en na beeindiging
van de experimenten en de bijbehorende delta's

= in eerste experiment geconfronteerd met
territoriale rat)

rat gewicht
voor (g)

gewicht
na (g)

delta
(g)

* 1 340.0 375.0 35.0

* 2 342.0 382.5 40.5

* 3 327.0 360.0 33.0

4 348.5 375.0 26.5

5 340.0 387.5 47.5

6 295.0 335.0 40.0

Wanneer de gerniddelde delta van de drie ratten, die werden
geconfronteerd met een territoriale rat, wordt vergeleken met de
gemiddelde delta van de drie ratten die werden geconfronteerd met
een gecastreerde rat blijkt dat beide delta's niet significant
van elkaar verschillen.
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5. Diskussie

Controle—dagen

Gedurende de controle—dagen vóór aanvang van de eigenhijke
experixnenten (nanipu1aties) werd bij de ratten een duidelijk
patroon waargenomen in de eetritxniek.
De eetaktiviteit was voornamelijk in de donkere periode van de
LD—cyclus geconcentreerd.
Het patroon werd verder gekenrnerkt door een concentratie van
eetaktiviteit aan bet begin van de donkerperiode en een tweede,
vrij zware concentratie van eetaktiviteit aan het eind van de
donkerperiode.
Ean dergelijk eetpatroon bij ratten werd reeds vele inalen in de
literatuur beschreven (Rosenwasser et a].., 1979, Spiteri, 1981,
Strubbe et a].., 1985).
Het valt op dat de ratten ruirn (± 0.5 uur) voor aanvang van de
lichtperiode al nagenoeg geen eetaktiviteit meer vertoonden, wat
duidt op een in bet dier aanwezige (=endogene) kiok.
Bij het verkiaren van de aanwezigheid van een duide].ijke begin—
en eind—p±ek wordt we]. verondersteld dat er sprake is van een
endogene uiorgen— en avond—oscillator (Rosenwasser et a].., 1982).
Deze zouden verschillend gekoppeld zijn aan zonsopgang en
zonsondergang (dawn en dusk) en bovendien zouden ze gekoppeld
zijn aan elkaar, waardoor een vaste fase—relatie tussen de twee
oscillatoren mogelijk is.
Uit onderzoek waarbij gebruik werd gernaakt van een zogenaamde
foto—skelet—periode is gebleken dat voor het in stand houden van
een eetpatroon zoals dat in dit onderzoek werd gevonden gedurende
de controle—dagen s].echts korte lichtpulsen ter aanduiding van de
scheiding tussen de subjectieve nacht en de subjectieve dag nodig
zijn in een overigens donkere oingeving (Rosenwasser et al., 1982,
Strubbe et a].., 1985).
Gedurende de controle—dagen b].ijkt het percentage eetaktiviteit
in de lichtperiode gering te zijn. De eetaktiviteit die gedurende
deze periode te zien is, is voornarnelijk geconcentreerd tegen het
eind hiervan.
Het is goed moge].ijk dat deze aktiviteit het gevoig is van een
xnetabolisch tekort, dat ontstaat tegen het eind van de
lichtperiode en niet zozeer gestuurd wordt door een endogene
kiok.

Confrontatie met een territoriale rat (groep 1L

Duidelijk is dat de gehele procedure van confronteren effekt
heeft gehad op de eetritmniek van de ratten van groep 1.
Er treedt een verschuiving naar achter op van het gehele
eetpatroon, zover zelfs dat de eindpiek doorloopt tot in de
lichte periode van de LD—cyc].us.
Minder duidelijk is het ten gevolge van welke factor dit effekt
ontstaat en hoe de verschuiving te verkiaren is.
Om met het ].aatste te beginnen:
Het schijnt, in vergelijking met de controle—dagen, dat de

ratten te ].aat beginnen te eten en ook te laat weer hierxnee
stoppen. Om in termen van " het twee osci].].atoren—mnodel" te
spreken lijkt bet erop dat er een fase—verschuiving is opgetreden
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waardoor de dieren als het ware uit fase beginnen te lopen met de
uitwendige LD-cyclus.
Of er ook sprake is van een interne desynchronisatie tussen de
twee oscillatoren is moeilijk te zeggen. Dit lijkt echter niet
het geval te zijn, aangezien zowel de beginpiek als de eindpiek ±
1 uur verschuiven.
In de loop van de dagen volgend op de confrontaties verschuift
het eetpatroon weer in de richting van de uitgangspositie, wat
het gevoig kan zijn van een resynchronisatie van de endogene
oscillatoren met de externe LD—cyclus.

Confrontatie met een ecastreerde rat (groep 2)

Het confronteren van de ratten van groep 2 met een gecastreerde
rat heeft een verschuiving in de eetritmiek van deze dieren
teweeggebracht, die vergelijkbaar is met de verschuiving van de
dieren van groep 1.
Dit duidt er dus op dat het effekt zoals dat bij de dieren van
groep 1 werd waargenomen niet zozeer een specifiek gevoig is van
Upsychosociale stress", maar misschien eerder een gevo].g van een
nieuwe sociale omgeving.
Ook Lok (1987) en Schoorlemmer (1988) vonden een dergelijk
aspecifiek effekt van psychosociale stress op de eetritmiek van
de rat.
In zijn konklusies verineidde Lok echter dat dit mogelijk verband
hield met het feit dat hij de sociale confrontaties in de lichte
periode van de LD—cyclus had laten plaatsvinden, zodat zelfs een
neutraal geachte sociale confrontatie een verschuiving in de
eetrimiek teweeg kon brengen, als gevoig van het feit dat de
dieren aktief moesten zijnop een moment van de LD—cyclus dat de
dieren gewoonhijk inaktief zijn.
Aangezien in dit oriderzoek alle confrontaties in de donkere
periode van de LD—cyclus hebben plaatsgevonden. blijkt een
dergelijk argument niet meer afdoende.
Ook een rnogelijk (fase—verschuivend) effekt van licht tijdens
transport naar en tijdens confrontatie (Schoorlemmer, 1988) is
uitgesloten, aangezien de kooien tijdens transport goed waren
afgedekt en er tijdens confrontatie slechts schemerlicht werd
gebruikt.
Als rnogelijke verkiaring van het geringe verschil tussen het
effekt van confrontatie met een gecastreerde, dan wel, een
territoriale rat noemde Schoorleinmer het feit dat de, door hem
gebruikte, proefdieren vóór confrontatie al vier weken geisoleerd
waren opgesloten.
Een gevoig hiervan zou kunnen zijn dat een sociale confrontatie
als een sterke stressor kan worden ervaren.
Ook deze verkiaring wordt door de resultaten van dit onderzoek
minder aanneinelijk, aangezien de proefdieren gedurende het gehele
experiment mm of meer sociaal waren gehuisvest.
In dit verband lijkt de term "social support" meer op zijn plaats
om het geringe effekt van confrontatie met een territoriale rat
te verkiaren. Dit is een term die veel gebruikt wordt in de
humane literatuur aangaande de effekten van stress.
Het is een term die verwijst naar het steunende (supporting)
effekt van sociale oxngang bij het verwerken van traumatische
gebeurtenissen.
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Voedsel—deprivatie (groepen 1 en 2)

Uit het felt dat het effekt dat wordt gezien na tweemaal 5 uur
voedsel—deprivatle veel geringer is dan het effekt dat na
tweemaal confrontatie was te zien kan worden gekonkludeerd dat er
bij confrontatie met een territoriale/gecastreerde rat meer
faktoren een rol hebben gespeeld dan alleen een eventueel
opgebouwd rnetabolisch tekort.
Wel was er een opvallend effekt van de voedsel—deprivatie die de
moelte van het noemen waard is, al heeft het niet direkt met de
oorspronkelijke vraagstelling te maken.
Dit effekt is het, blj een aantal ratten, vallen van een gat in
het eetpatroon in dat gedeelte van de donkerperiode waarin de
ratten zijn gedepriveerd. Dit is van korte duur en wordt binnen 2
a 3 dagen teniet gedaan.
Dit effekt kan misschien in verband worden gebracht met een
verschijnsel dat in de literatuur beschreven wordt als "voedsel—
gesynchroniseerde circadiane ritmen" (Stephan, 1986)

Confrontatie met wijfjes in oestrus

Hoewel bet effekt dat optrad na confrontatie met de wijfjes in
oestrus niet geheel identiek was aan het effekt dat te zien was
na confrontatie met een territoriale/gecastreerde rat, lijkt er
toch een aanwijzing te zijn dat een verandering in de sociale
omgeving van de ratten in het algerneen een verandering in de
eetritmiek teweeg brengt en dat de aard van de nieuwe sociale
ervaring er niet zozeer toe doet.
Er rnoet hierbij niet uit het oog worden verloren dat de
confrontaties met de wijfjes met veel minder verstoring van de
proefdieren gepaard ging dan de confrontaties met de territoriale
/gecastreerde ratten, aangezien de proefdieren gedurende de eerst
genoemde confrontaties in hun eigen kooien konden blijven, en er
bovendien geen direkt lichainelijk korxtakt mogelijk was.

Konklusie

Het aantal dieren dat gebruikt is voor de experiinenten is te
klein om vergaande konklusies te kunnen trekken.
De resultaten van dit onderzoek geven geen eenduidig antwoord op
de oorspronkelijke vraagstelling: "Wat is het effekt van psycho—
sociale stress op de eetritmiek van de rat?"
Er treden wel degelijk veranderingen in de eetritrniek van de
proefdieren op als reaktie op sociale confrontaties, maar welke
faktoren hierbij precies een rol spelen is vooraisnog niet
duidelijk. Een specifiek effekt van "stress" lijkt in ieder geval
niet aanwezlg in dit experiment.
Eerder kan gedacht worden aan een soortement van "school—reisjes—
effekt", d.w.z. een vrij algemeen effekt van sociale
veranderingen op de eetritmiek van de rat.
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HET EFFEKT VAN LANGDURIGE OCIALE STRESS OP DE CRF-GEINDUCEERDE
CORTICOSTERON-RESPONS EN DE I3zAGONIST-GEINDUCEERDE PIjASMA
KALIUM—RESPONS BIJ DE RAT.

Samenvatting

Zes rnannelijke Wistar—ratten (± 350 g) werden op 5 opeenvolgende
dagen geconfronteerd met een territoriale rat in diens thuiskooi.
Vervolgens werd bij deze dieren, evenals bij een controle—groep
van vijf mannelijke Wistar—ratten een hartcanule aangebracht.
Een week na operatie werd bij zowel de geconfronteerde dieren als
de controle—dieren de reaktie van het plasma—corticosteron--
gehalte op toediening van 300 ng CRF gemeten.
Ook werd (op een andere dag) de reaktie van het plasma—kalium—
gehalte op toediening van 0.1 Fenoterol (z—agonist) gemeten.
Na de horrnoontesten werden de dieren getest in eeri aantal
gedragsproeven.
Na afloop van deze eerste serie experimnenten werd bij een tweede
controle—groep van vijf mannelijke Wistar—ratten een hartcanule
aangebracht.
Oak bij deze controle—groep werden een week na de operatie de
twee bovengenoemde hormoontesten uitgevoerd.

De geconfronteerde dieren lieten een duidelijk kleinere
corticosteron—respons zien op toediening van CRF in vergelijking
met de eerste controle—groep. Het verloop van de corticosteron—
responsen van de twee groepen dieren was echter omn tenmninste twee
redenen niet significant verschillend:
- het aantal dieren waarmee gewerkt werd was klein.
— er was een grate variatie in corticosteron—responsen bij de
controle—groep, zowe]. wat betreft de sterkte als de richting
van de responsen.

De gegevens van de tweede coritrole—groep leverden geen relevante
informatie op, aangezien de kwaliteit van de bij deze groep
dieren gebruikte CRF achteraf niet goed meer bleek te zijn.

De geconfronteerde dieren lieten ook een kleinere plasma—kalium—
respons zien na toediening van Fenoterol in vergelijking met de
eerste controle—groep. Het verloop van de kaliurn—responsen van de
controle—groep verschilde oak significant van die van de
geconfronteerde dieren.

De gedragstesten leverden geen algemene verschillen in gedrag op
tussen de geconfronteerde dieren en controle—dieren.
Dit uitte zich in geringe gedrags—verschillen tussen de twee
groepen dieren bij neutrale (niet sociale) gedragstesten.
We]. werd er een duidelijk verschil in gedrag aangetoond tussen de
twee groepen dieren bij confrontatie met een gekaoide
territoriale rat in diens thuiskooi.
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1. Inleiding

Corticosteron—respons op CRF-toedieninc

Een veel voorkomende endocrinologische afwijking bij depressieve
patienten is cortisol—hypersecretie. Er zijn aanwijzingen dat de
oorzaak gezocht rnoet worden in een afwijkende werking van de
hypothalaxnus-hypofyse—bijnier-as ( HPA—as).
De HPA-as speelt een belangrijke rol bij de stress-geinduceerde
respons.
In de hypothalamus wordt CRH geproduceerd en dit wordt afgegeven
aan de hypofyse, waar het de afgifte van ACTH activeert. ACTH zet
op zijn beurt de bijnierschors aan tot het produceren van
cortisol. Cortisol werkt vervolgens inhiberend op de afgifte van
zowel CRH ale ACTH. Deze negatieve feedback verloopt via
specifieke glucocorticoid—receptoren. De grootste dichtheid van
deze receptoren is niet aanwezig in de hypothalamus of in de
hypofyse, maar in de hippocampus, wat duidt op de betrokkenheid
van het lymbisch—systeem bij de werking van de HPA-as.
Bij depressieve patienten kan de werking van de HPA—as op
verscheidene punten ontregeld zijn.
Bij een aantal onderzoeken is aangetoond dat het cortisol—gehalte
in het bloedplasma bij depressieve patienten hoger ligt dan bij
een controle—groep (Leech et al., 1987; Gold, 1985; Risch et al.,
1988). Bij diezelfde onderzoeken werd aangetoond dat de ACTH—
respons als reaktie op toediening van van CRH is verzwakt bij de
depressieve patienten, terwiji de cortisol—respons gelijk is bij
beide groepen. Leech konkludeert hieruit dat de in de hypofyse
aanwezige ACTH—producerende cellen reageren op de negatieve
feedback van de toegenomen basale plasma—cortisol--spiegel en dat
de abnormale HPA—aktiviteit dus een supra—hypofysaire afwijking
reflekteert.
Amsterdam (1987) vond bij depressieve patienten zowel een
verlaagde ACTH—respons als een verlaagde cortisol—respons op
toediening van CRH. De ACTH—respons nam echter weer toe tijdens
de herstel—fase van de patienten, terwij]. de cortisol—respons pas
na de herstel—fase weer toenam, wat duidt op een sneller herste].
van de abnormale hypofyse—respons op CRH dan de abnorinale
bijnierschors—respons op ACTH.
Bij 50 % van de depressieve patienten treedt verrninderde
onderdrukking van cortisol—secretie op na toediening van
dexarnetason (Kahn et al., 1986) . Dit is een aanwijzing voor het
feit dat het feedback—systeem niet goed funktioneert bij deze
patienten.

Kort sainengevat is de HPA—as bij depressieve patienten inogelijk
op meerdere punten ontregeld.
Dit uit zich in: - een verininderde ACTH—respons van de hypofyse

op CRH.

— een toegenomen cortisol—respons van de
bijnierschors op ACTH.

— een verininderde feedback—respons van supra—
hypofysaire gebieden (hippocainpus,
hypothalamus) op cortisol.



46

In verband met de mogelijke rol die ontregeling van de HPA—as
bij depressie speelt, is hat van belang dat er duidelijkheid komt
over de precieze aard van deze ontregeling.
Om hier uitvoerig onderzoek aan te kunnen doen is het bovendien
van belang om een passend diermodel te vinden.
Een duidelijk voorbeeld van onderzoek gericht op hat vinden van
een dierinodel werd verricht door Young et al. (1986).
Zij vonden een verlaagde ACTH—respons op CRH-toediening na acute
stress (in de vorm van een voetschok)
Wanneer de stress werd herhaald over de periode van een aantal
dagen (chronische stress) , leek er adaptatie te ontstaan. De
dieren vertoonderi een norrnale respons op CRH. Hat leek er zelfs
op dat de dieren overgevoelig waren geworden voor CRH.
Verder bleek dat dezelfde behandeling (acute stress) , die een
verlaagde respons op CRH gaf in normale ratten, een verhoogde
respons op CRH te zien gaf bij rattan die vooraf waren
blootgesteld aan chronische stress.

Kaliurn—concentratie in bloedplasma onder invloed van Fenoterol
(13—gconist)

Recente studies hebben aangetoond dat depressieve aandoeningen
biochemisch heterogeen kunnen zijn en dat er sprake is van in
ieder geval dna verschillende subgnoepen (uit: Mann at al.,
1985): 1) een hyperadrenerge hypercortisolemische depressieve

aandoening, gekarakteriseerd door een toegenornen
cortisol- en 3-methoxy—4—hydroxyphenylglycol- (MHPG,
een eindprodukt van noradrenaline—katabolisine) niveau
in de urine, toegenomen plasma—spiegels van
noradrenaline, cortisol en mogelijk adrenaline en
verhoogde niveau's van noradrenaline en MHPG in de
cerebrospina].e vloeistof.

2) een hypoadrenerge aandoening, gekarakteriseerd door
lage niveau's van MHPG in de urine.

3) een groep met een klaarblijkelijk normale adrenerge
funktie, waarbij verondersteld wordt dat de knitische
biochemnische verandeningen ergens anders optreden,
bijvoorbeeld bij de serotonerge neuronen.

Depressieve patienteri laten bij opnaine solns hypokaliemie zien
(Keinperman et al., 1988 {1). Er wordt verondersteld dat een
beta2— receptor gemedieerde influx van kalium in de skeletspier
én van de xnechanisinen is die leidt tot hypokaliemie (adrenaline—
geinduceerde hypoka3iemnie).
Het is mogelijk dat bij depressieve aandoeningen behorend tot
subgroep 1 een verhoogde kans op hypokaliemie bestaat, vergeleken
met de andera subgroepen, a.g.v. de hoge adrenaline—spiegel.
Verder is gebleken dat corticosteroiden direkt hat aantal en de
reaktiesterkte van beta—adrenarge receptoren kunnen venmninderen
(Smith at al., 1981). Bovendien kunnen ze de agonist—geinduceerde
down—regulatie tegengaan.
Hat funktioneren van beta—receptoren wordt ineestal onderzocht
d.mn.v. het ineten van de induktie van cAMP door aen 3—agonist in
de perifere lymfocyt (Mann et al., 1988).
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Een ineer eenvoudige en minder bewerkelijke methode lijkt het
meten van de afname van de plasma—kaliumconcentratie als reaktie
op het toedienen van een j3—agonist. Dit kan als maat genornen
worden voor de reaktie—sterkte van de beta—receptoren (Kernperman
et al., 1988 121).
Evenals voor het onderzoek aan de afwijkende werking van de HPA—
as bij depressieve patienten geldt oak voor onderzoek aan het
funktioneren van beta—receptoren dat het van belang is een goed
passend dierinodel te vinden.

Ook door de vakgroep dierfysiologie van de subfaculteit Biologie
te Haren (Gr.) wordt, in samenwerking met de afdeling
Psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis te Groningen,
onderzoek gedaan met betrekking tot het vinden van een goed
dierrnodel aangaande de relatie tussen stress (depressie) en het
funktioneren van de HPA—as en beta—receptoren.
Schoorleinmer (doktoraalverslag, 1988) vond na chronische
(psychosociale) stress (10 opeenvolgende dagen, 4 uur lang) geen
significant verschil in de corticosteron—basaalniveaus tussen
aan de stress blootgestelde ratten en een controle—groep. Hij
vond wel een verlaagde corticosteron—respons op CRH bij ratten.
Hij vond geen hypoka]iernie bij de door hem aan langdurige sociale
stress blootgestelde dieren. Ook vond hij geen significant
verschil in het effekt van het toedierien van een 13—agonist
(fenoterol) tussen dieren die waren blootgesteld aan stress en
een controle—groep.
Beide groepen dieren gaven echter een sterke verlaging van de
serum—kaliumnconcentratie te zien als reaktie op toediening van de
13—agonist.
In navolging van en ter aarivulling op dit onderzoek werd in het,
in dit versiag beschreven experiment, het effekt van een minder
langdurige sociale stress op de corticosteron—respons bepaald
(5 opeenvolgende dagen, 3.5 uur)
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2. Materiaal en Methode

2.1 Dieren

Voor het experiment werden veertien mannelijke Wistar ratten
gebruikt, die direkt afkoinstig waren uit de stal.
Het geritiddelde gewicht van de dieren bedroeg: 344.5 g. (s.em.=
4.4 g.).

2 .2 Karakterisering

De ratten werden gekarakteriseerd d.m.v. een "Novelty—doolhof".
(zie bijiage 1)

2.3 Experimenten

2.3.1 Behandeling

Op grond van de gegevens die het Novelty-doolhof had opgeleverd
werd de groep van veertien dieren opgedeeld in twee groepen van
resp. zes (groep 1) en acht dieren (groep 2)
Hierbij werd gekeken naar de mate waarin de verschil].ende
gedragingen door de dieren waren vertoond tijdens hun verblijf in
het Novelty—doolhof (percentages van de totale tijd). Er werd
vooral gelet op het percentage "freeze" en "explore" en op het
aantal overschrijdingen, aangezien deze parameters de aktiviteit
van een dier aangeven.
Bij vijf van de zes dieren van groep 1 werd met goed gevoig een
hart—canule aangebracht (voor procedure zie bijiage 9).
Van de dieren van groep 2 werden zes dieren vijf dagen achtereen
gedurende een periode van 3 uur geconfronteerd met een
territoriale rat (dominant) in dieris thuis—kooi, terwiji twee
dieren werden geconfronteerd met een gecastreerde rat in een
neutrale kooi. (voor verdere omschrijving van de kooien: zie
versiagi)
Gedurende de week volgend op deze vijf dagen werd bij zes van de
dieren van groep 2 met goed gevoig een hart—canule aangebracht.
Dit waren juist de dieren die gedurende vijf dagen met een
territoriale rat waren geconfronteerd.
Nadat de hartcanule was aangebracht werden de dieren afzonderlijk
gehuisvest in perspex kooien (afmetingen: 40x40x50 cm.), met een
metalen bodem. De bovenkant van deze kooien was open en werd
afgesloten xn.b.v. een stuk gaas.
Zowel de dieren van groep 1 als van groep 2 werden gedurende een
week na het aanbrengen van de hart—canules met rust gelaten, om
te herstellen van de operatie, alvorens de hormoon—testen werden
uitgevoerd.
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2.3.2 CRF—test

Een uur nadat de dieren waren aangesloten aan de aftap—slangen
werd het eerste bloedmonster (0.2 ml.) afgenoinen (zie bijiage
10)
Direkt na deze bloed—afname werd 300 ng. CRF, opgelost in 0.3
ml. fysiologisch zout, geinjiceerd via cle aftapslang.
Vervolgens werd op cle tijdstippen 15, 30, 45 en 60 mm. na de
injectie een bloedmonster van 0.2 ml. afgenomen.

2.3.3 Fenoterol—test

Een uur nadat de dieren waren aangesloten aan de aftap—slangen
werd het eerste bloedmonster (0.2 ml.) afgenomen.
Direkt na deze bloecl—afname werd 0.1 ing. Fenoterol, opgelost in
0.5 ml, geinjiceerd via de aftapsiang.
Vervolgens werd op de tijdstipperi 15, 30, 45 en 60 mm. na de
injectie een bloedmorister van 0.2 ml. afgenomen.

2.3.4 Bloed—behandeling

Voor de plasma—winning werd 5 il heparine 500 E/xnl in de voor de
bloedmonsters bestemde buisjes gepipetteerd.
De bloedinonsters werden in deze buisjes gespoten, waarna de
buisjes goed werden geschut.
Nadat alle bloedmonsters genomen waren werden ze gedurende 10
minuten bij 5000 rpm afgedraaid. Vervolgens werd het bloedplasma
met een pasteurse pipet ult de buisjes gezogen en in schone
buisjes overgebracht. Daarna werden de buisjes afgesloten met
parafilm en ingevroren bij —20 °C.

In bijiage 5 en 6 staan de gevolgde procedures voor resp. de
corticosteron—bepaling en de kalium—bepaling vermeld.

2.3.4 Gedragsproeven

Over een periode van drie weken, volgend op de horinoon—testen
werden de proefdieren onderworpen aan een aantal gedrags—proeven.
Het gevolgde prograinma zag er alsvolgt uit:

dag 1: Confrontatie met gekooide dominant
Hierbij werd het proefdier gedurende 5 minuten
geconfronteerd met een territoriale rat in een gazen
kooitje.
Deze confrontatie vond plaats in de thuiskooi van de
territoriale rat.
Gedurende de 5 minuten durende confrontatie werd het
gedrag van het proefdier waargenomen en geprotocoleerd.
De dieren van groep 2 werden geconfronteerd met de
territoriale rat waarmee zij het laatst waren
geconfronteerd tijdens de voorbehandeling (zie 2.3.1)



50

dag 3: (Novelty-) doolhof
Zie voor een beschrijving van het Novelty—doolhof en de
bijbehorende procedure bijiage 1.
Het gedrag van het proefdier werd gedurende 5
rninuten in het Novelty—doolhof waargenomen en
geprotocoleerd.

dag 5: Orientatie—attentie—test (continu ruis)
Zie voor een beschrijving van de gebruikte opstelling en
bijbehorende procedure bijiage 7.
Het gedrag van het proefdier werd gedurende 5 minuten,
tijdens continu ruis, waargenomen en geprotocoleerd.

dag 6: Orientatje—attentje—test (2 mm. ruis, 3 mm. stil)
Het gedrag van het proefdier werd gedurende 5 minuten,
waarvan 2 minuten met ruis en 3 mninuten zonder ruis,
waargenomen en geprotocoleerd.

da 15; Confrontatie met ekooide territoriale rat (2)

Zie dag 1.
Bij deze confrontatie werd ieder proefdier
geconfronteerd met een voor dit dier onbekende
territoriale rat (niet alle gebruikte territoriale ratten
waren meer ter beschikking)

dac 18: Orientatie—attentie—test (continu ruis) 12J
Zie dag 5.

dag 19: Orientatie—atentie—test (2 mm. ruis, 3 mm. stil) (2)

Zie dag 6.

dag 21: (Novelty-) doolhof
Zie dag 3.

dag 22: Confrontatie met gekoojde territoriale rat (3)
Zie dag 1.
Er werd weer geconfronteerd met een voor het proefdier
onbekende territoriale rat (evena].s op dag 15)

Extra—controle—groep

Na de hierboven beschreven experirnenten werd besloten de
controle—groep uit te breiden omn de standaard—fout te reduceren.
Hiervoor werden 5 mannelijke Wistar—ratten gebruikt.
Het geiniddelde gewicht van deze dieren bedroeg 303.0 g (s.e.mn.=
3.7).
Deze dieren kregen dezelfde behandeling als de eerste controle—
groep, er werden echter geen gedragsproeven met deze dieren
gedaan na de CRF— en Fenoterol-test.
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3. Resultaten

3.1 CRF—test

Controlegroep 1

Fig.1 laat de corticosteron—respons volgend op toediening van
CRF zien. Het blijkt dat de respons van de ratten 3 en 5 sterk
positief is en ± 30 minuten na de CRF—inspuiting een maximum
bereikt.
Rat 1 laat daarentegen een negatieve respons zien, waarvan het
minimum tussen 30 en 45 rninuten na de CRF-injectie lijkt te
liggen. De twee overige dieren (ratten 2 en 4) laten geen
duidelijke respons zien op toediening van CRF.

Stress—groep

Fig. 2 laat de corticosteron—respons volgend op toediening van
CRF zien, zoals deze gevonden werd bij de dieren die gedurende 5
opeenvolgende dagen werden blootgeste].d aan 3.5 uur sociale
stress.
Ult de figuur blijkt dat bij vijf van de zes dieren geen
opvallende respons optreedt, terwiji de respons van rat 10 zo
onwaarsch±jnlijk sterk is dat dit waarschijnlijk te wijten is aan
de slechte kwaliteit van het tweede bloedmonster (t=15), terneer
daar het hier om een rat gaat waarvan de canuJ.e na afname van het
tweede bloedmonster dicht is gaan zitten.

Controle—groep 2

Fig. 3 laat de corticosteron—responsen volgend op toediening van
CRF zien, zoals deze bij de tweede controle—groep te zien waren.
Hoewel drie van de '.vijf dieren een positieve corticostereon—
respons laten zien volgend op toediening van CRF, zijn deze toch
veel geringer dan de positieve responsen, zoals deze bij de
ratten 3 en 5 van controle—groep 1 werden gevonden.
Rat 15 laat een sterke toenarne in corticosteron—gehalte zien
volgend op toediening, xnaar dit is waarschijnlijk, net als bij
rat 10 van de stress—groep te wijten aan de slechte kwaliteit van
de bloedrnonsters, aangezien we ook hier weer te maken hebben met
een dier waarvan de canule gedurende het bloedtappen dicht is
gaan zitten.
Rat 12 laat geen opvallende corticosteron—respons zien.
Het feit dat de dieren van controle—groep 2 geen of zeer zwakke
corticosteron—responsen te zien geven, deed vermoeden dat de
kwaliteit van de toegediende CRF niet goed was.
Om dit te controleren werd de corticosteron—respons bepaald,
zoa].s die te zien was na toediening van een dubbele dosis van de
CRF (600 ng per dier). De uitjcomst van dit controle—experiment
bevestigde het verinoeden, aangezien ook bij deze controle
metingen zeer geringe corticosteron—responsen optraden
(bijiage) , die niet veel afweken van de respons zoals deze te
zien waren geweest na toediening van 300 ng. CRF per dier.
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In tabel 1 staan een aantal parameters vermeld, behorende bij de
corticosteron—respons van de dieren van controle—groep 1.
Het betreft de volgende parameters:

— basaalnivo het gehalte corticosteron, zoals dat in het
plasma van het bloedmonster op tijdstip t0
(voor toediening van CRF) werd gemeten.

— piekwaarde : het hoogste gehalte corticosteron dat gevonden
werd na injectie van CRF.

— max. delta : het grootste verschil dat tussen het basaalnivo en
het corticosteron—gehalte na injectie van CRF werd
gevonden.

— CCR : cumulatieve corticosteron—respons=
de optelling (na aftrek van het op tijdstip
t=0 gevonden basaalgehalte) van de gehaltes
corticosteron die gevonden werden in de
bloedmonsters op de tijdstippen t= 15, 30, 45 en
60 minuten na injectie van CRF.

N.B. 1) alle waarden zijn uitgedrukt in pgIlOO ml.

Tabel 1 : basaalnivo, piekwaarde, maximale delta en CCR
van de corticosteron—respons van controle—groepi.

rat basaalnivo piekwaarde max. delta CCR

1 28.1 20.6 —24.3 —58.7

2 13.9 22.3 8.4 6.7

3 11.4 28.1 16.7 34.2

4 30.6 27.3 —16.7 —36.7

5 18.1 35.6 17.5 34.2

Bij het toetsen of er eeri correlatie tussen de verschillende
parameters die vermeld staan in tabel 1 (Spearman) , wordt geen
significantie gevonden tussen het basaal—nivo en een van de
andere parameters ult tabel 1.
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In tabel 2 staan dezelfde parameters vermeld behorend bij de
corticosteron—respons van de dieren van de stress—groep.
Er staat een sterretje bij de ratten waarvan de bloedmonster—
serie niet compleet was.

Tabel 2 : basaalnivo, piekwaarde, maximale delta en CCR
van de corticosteron—respons van de stress—groep

niet complete bloedmonster—serie)

rat basaalnivo piekwaarde max. delta CCR

6 18.9 24.8 —8.4 —10.9

7 12.2 21.4 9.2 2.5

8 28.1 29.8 —4.2 —4.2

* 9 16.4 23.1 6.7 7.5

* 10 4.7 17.2 12.5 12.5

11 28.9 29.8 —6.6 —2.3

Ook hier wordt geen significante correlatie (Spearman) gevonden
tussen het basaal—nivo en de andere parameters in tabel 2. Wel
wordt er een sterk positieve correlatie gevonden tussen basaal—
nivo en piekwaarde (R=0.95, p=0.1).
Bij toetsing zijn alleen de complete bloedmonster—series
gebruikt.
In tabel 3 staan de gegevens van controle—groep 2 vermeld.

Tabel 3 : basaalnivo, piekwaarde, maximale delta en CCR
van de corticosteron—respons van controle—groep 2.

rat basaalnivo piekwaarde max. delta CCR

12 7.8 12.3 4.5 10.0

* 13 15.7 15.7 —3.4 —3.4

14 8.9 14.6 5.7 12.5

* 15 0.0 21.4 21.4 33.7

16 10.0 14.6 4.6 16.1



56

Het is opvallend dat de basaalnivo's van controle-groep 2
gexuiddeld veel lager liggen dan de basaalnivo's van controle—
groep 1 en de stress—groep (tabellen 1 en 2)
Ook de waarden van het piek—gehalte, de maximale delta en de CCR
zijn laag. De mogelijke oorzaak hiervan is reeds genoemd bij de
bespreking van de figuren.
Toetsing van het basaalnivo tegen een van de andere parameters
xn.b.v. Spearman levert ook hier geen significantie op.

Toetsing van de verschillen tussen de groepen

In fig. 4 staan de gemiddelde waarden (+ s.e.rn.) van de
corticosteron—gehaltes (als perc. van het basaalnivo) voor de
afzonderlijke groepen weergegeven.
Toetsing met de Repeated—Measures—Anova (R—M—Anova) levert geen
verschil op tussen het verloop van de corticosteron—responsen van
de verschillende groepen (controle—groep 1 en 2 en de stress—
groep).
Toetsing van de parameters, zoals vermeld in de tabellen 1, 2 en
3, m.b.v. de Mann—Whitney test levert de volgende gegevens op:

Basaalnivo:
Het basaalnivo van controle—groep 1 blijkt significant hoger te
liggen dan het basaalnivo van controle—groep 2 (p= 0.024).
Verder blijkt ook het basaalnivo van de stress—groep nagenoeg
significant hoger te liggen dan die van controle—groep 2
p= 0.064).
Het basaalnivo van controle—groep 1 blijkt echter niet
significant af te wijken van die van de stress—groep,

Piekwaarde (alleen complete bloedmonsters)
Ook de piekwaarde van controle—groep 2 blijkt significant kleiner
te zijn dan die van controle—groep .1 (p= 0.024) en de stress—
groep (p= 0.032).
Er blijkt echter weer geen significant verschi]. te bestaan tussen
de piekwaarde van controle—groep 1 en die van de stress—'groep.

Maximale delta (alleen complete bloedinonsters)
N.B.: bij toetsing zijn de abolute waarden genomen, gezien het
feit dat een aantal dieren een negatieve respons vertoonden.
De (absolute) maximale delta van controle—groep 1 ligt
significant hoger dan die van de stress—groep (p= 0.035) en die
van controle—groep 2 (p= 0.024).
Er blijkt geen significant verschil te zijn tussen de stress—
groep en controle—groep 2.

CCR (alleen complete bloedmonsters)
N.B.: ook hier zijn de absolute waarden genomen.
Er is alleen een significant verschil tussen de CCR van controle—
groep 1 en die van de stress—groep (p 0.035)
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Toetsing van verschillen tussen individuen

De gegevens verkregen m.b.v. het Novelty—doolhof (voor eanvang
van de horinoon—testen) warden getest op correlatie met de
gegevens verkregen m.b.v. de CRF—test.
Hiervoor werd de Spearman—rang—correlatie test gebruikt.
Voor de dieren van controle—groep 1 bleek dat het aantal
overschrijdingen in het Novelty—doolhof sterk correleerde met de
parameters van de corticosteron—respons:
— een negatieve correlatie tussen het aantal
overschrijdingen in het doolhof en het basaalnivo van het
corticosteron—gehalte (R= —0.825, p= 0.095)

— een positieve correlatie tussen het aantal overschrijdingen en
de maximale delta van de corticosteron—respons (R= 0.875,
p= 0.076).

— een positieve correlatie tussen het aantal overschrijdingen en
de CCR van de corticosteron—respons (R= 0.095, p 0.054)

Voor de dieren van de stress—groep en controle—groep 2 ward geen
opvallende correlatie tussen de gegevens van het Novelty-doolhof
en de CRF—test gevonden.

3.2 Fenoterol—test

Fig. 5 laat de Plasrna—kalium respons op toediening van Fenoterol
zien voor controle—groep 1.
Er treedt een duidelijke daling op van de plasma—kalium—
concentratie op toediening van Fenoterol.
Fig. 6 laat de respons van de stress—groep zien.
Deze lijkt in sterke mate op die van controle—groep 1, er is
echter een kleine stijging in de plasma—kalium-concentratie waar
te nemen, ± 30 minuten na de Fenoterol-injectie (zie ook fig. 6)

In fig. 7 staan de gemiddelde waarden (+ s.e.xn.) van de plasma—
kalium—gehaltes (als perc. van het basaalnivo) voor de
afzonderlijke groepen weergegeven.
Toetsing levert een significant verschi]. op in het verloop van de
kalium—concentratie tussen de twee groepen (R—M-ANOVA: p= 0.049)
Verder levert toetsing van de afzonderlijke metingen slechts een
significant verschil op in de meting die 30 minuten na de
Fenoterol—injectie werd gedaan (Mann—Whitney: p= 0.034).
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3. 3 Gedragsproeven

Het Novelty—doolhof—experirnent en de orientatie—attentie—test,
die na de CRF— en Fenoterol—testen enkele malen werden
uitgevoerd, gaven slechts weinig verschil te zien tussen de
stress—groep en controle—groep 1 (zie figuren 11 tIm 16)
Toetsing van de verschillen tussen controle—groep 1 en de stress—
groep levert voor geen van de gedragingen significantie op (Mann—
Whitney).
De gedragsproeven die wel duidelijke verschillen tussen beide
groepen opleverden waren de confrontaties met de territoriale
rat ten.
In fig. 8 staan de gedragingen van de ratten tijdens de eerste
confrontatie en het percentage van de totale tijd (5 mm.) dat
aan elk gedrag werd besteed.
De gevonden verschillen tussen de stress-groep en controle—groep
1 zijn getoetst m.b.v. de Mann-Whitney test. In de flu volgende
beschrijving van de gevonden verschillen staat de p—waarde
vermeld indien deze kleiner is dan 0.1.
Opvallend is dat de dieren van de stress—groep minder
exploreerden tijdens de confrontatie (p= 0.042) , terwiji ze ineer
freeze en immobility vertoonden. Ook de hoeveelheid tijd die aan
rearing (wat gezien kan worden als een tot exploratie behorend
gedrag) werd besteed was duidelijk minder bij de stress-groep.
Verder is opvallend dat de stress—groep meer tijd besteedde aan
het onderzoeken van het kooitje, waarin de territoriale rat zich
beyond (explore cage = expi. c.) evenals aan het besnuffelen van
de territoriale rat (investigate = mv.) (p=0.096).
De verschillen, zoals ze te zien waren bij de eerste
confrontatie, blijven bestaan gedurende de gehele periode
waarover de gedragsproeven zijn uitgevoerd (3 weken) al werden
de verschillen in de loop van de tijd steeds kleiner (zie fig. 9

en 10) . Er werd overigens nog een significant versehil gevonden
voor het percentage van de totale confrontatie—tijd dat besteed
werd aan "investigate" tijdens de tweede confrontatie met een
gekooide dominant (p= 0.034) terwiji dit verschil tijdens de
derde confrontie met de gekooide dominant nog nagenoeg
significant was (p=0.096)
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4. Diskussie

CRF—test

Dat het basaalnivo van het corticosteron—gehalte van controle—
groep 2 zoveel lager ligt dan die van controle—groep 1 (en die
van de stress—groep) zou een aantal oorzaken kunnen hebben.
De drie, naar mijn mening, meest waarschijnlijke zijn:
— in de loop van het onderzoek heb 1k meer behendigheid in het
afnemen van de bloedmonsters gekregen, waardoor de bloed—afname
door de dieren van controle—groep 2 als minder stressende
faktor werd ervaren dan door de dieren van de andere twee
groepen.

— de dieren van controle—groep 2 waren uit een geheel ander nest
afkonistig dan de dieren van de overige twee groepen, en hadden
als gevoig hiervan anderefysiologische eigenschappen.

— toeval, waarbij niet vergeten moet worden dat het hier orn
kleine aantallen dieren gaat.

Opvallend was wel dat er geen verschil in basaalnivo gevonden
werd tussen de dieren die waren blootgesteld aan sociale stress
en de dieren van controle—groep 1. Dit gegeven is in
overeenstemining met de gegevens van Garcia—Marguez en Armario
(1987) en Young et al. (1986) . 00k Z±j vonden geen verschil in
het basaalnivo tussen chronisch gestresste dieren en controle—
dieren.
Bij controle—groep 1 waren er zowel positieve als negatieve
corticosteron—responsen waar te nernen op toediening van CRF.
Toetsing leverde geen significante correlatie op tussen de
basaalwaarde van het corticosteron—gehalte en een van de
parameters: piekwaarde, maximale delta en CCR (voor een
beschrijving van deze parameters wordt verwezen naar het
hoofdstuk "Resultaten")
Er lijkt dus geen verband te bestaan tussen de hoogte van het
basaalnivo en het vertonen van een positieve, dan wel negatieve
corticosteron—respons op toediening van CRF.
Mede t.g.v. de verscheidenheid in de corticosteron—responsen van
de dieren van controle—groep 1 levert de R—M—Anova geen
significant verschil op tussen deze groep dieren en de stress—
groep, hoewel er een duidelijke afname van reaktie—sterkte is
waar te neinen. Het verschil in absolute waarden van de CCR was
wel significant, evenals het verschil in absolute waarden van de
maximale delta, wat eveneens duidt op een afgenomen
corticosteron—respons.
Deze verxninderde respons van de stress—groep is naar alle
waarschijnlijkheid het gevoig van een verminderde aktiviteit van
de hypofyse—bijnier—as (P—A—as)
Schoorlemmer (1988) vond eveneens een verminderde corticosteron—
respons op toediening van CRF bij langdurig gestresste dieren,
rnaar de door hem gevonden afzwakking van de respons was minder
drastisch. Wat de reden hiervan is, is moeilijk aan te geven. De
verklaring zou kunnen liggen in het felt dat de ratten in het
onderzoek van Schoorlernmer aan een meer langdurige stress zijn
blootgesteld dan de ratten in het hier beschreven onderzoek.
Deze verklar±ng is in overeenstemrning met de resultaten van Young
et al. (1986), die een verminderde corticosteron—respons vonden
bij dieren die waren blootgesteld aan acute stress en een gelijk
gebleven of zelfs toegenomen corticosteron—respons bij dieren die



67

waren blootgesteld aan chronische stress.
Zoals reeds in het hoofdstuk "Resultaten" werd opgernerkt is het

verschil in corticosteron—respons tussen controle—groep 1 en 2
zeer waarschijnlijk te wijten geweest aan het feit dat de CRF,
die werd geinjiceerd bij controle—groep 2, van mindere kwaliteit
was dan de CRF die bij controle—groep 1 en de stress-groep werd
geinj iceerd.

Overeenkornsten en verschillen met onderzoeken gedaan aan
depressieve patienten.

In tegenstelling met wat, in dit onderzoek, bij de aan sociale
stress blootgestelde ratten gevonden werci ligt het basaalnivo
van het cortisol—gehalte bij depressieve patienten veelal hoger
dan bij controles.
Verder wordt bij depressieve patienten over het algemeen wel een
verzwakte ACTH—respons aangetroffen op toediening van CRH, maar
geen verzwakte cortisol—respons (Lesch et al., 1987, Gold, 1985,
Risch et al., 1988).
Amsterdam et al. (1987) vonden echter zowel een verminderde ACTH—
respons op toediening van oCRH als een verzwakte cortisol—respons
bij depressieve patienten.
Amsterdam vond bovendien bij een aantal depressieve patienten een
negatieve cortisol—respons, wat zich uitte in een negatieve CCR.
Dit verschijnsel deed zich echter niet meer voor na herstel van
de depressieve aandoening, zodat er moeilijk een verband gelegd
kan worden met de door Amsterdam et al. gevonden negatieve
cortisol—responsen en in dit onderzoek gevonden negatieve
corticosteron—responsen bij de controle—dieren.

Correlaties tussen de egevens van het Novelty—doolhof en de CRF—
test.

Al leverde toetsing geen significante correlaties op tussen
gedragsmetingen in het Novelty—doolhof en de corticosteron—
respons—metingen, toch kwamen er een tweetal duidelijke trends
naar voren.
Er lijkt een negatieve correlatie te zijn tussen de hoeveelheid
door een dier vertoonde aktiviteit (aantal overschrijdingen in
het Novelty—doolhof) en het basaalnivo van het corticosteron—
gehalte.
Verder lijkt er een positieve correlatie te zijn tussen de mate
van aktiviteit en de sterkte van de corticosteron—respons op
toediening van CRF.

Fenoterol—test

De hypoka]iernie die depressieve patienten(vaak) bij opname laten
zien trad niet op bij de gestresste ratten. De basaalnivo's van
de plasma—kalium—concentratie van controle—groep 1 en de stress—
groep bleken niet te verschillen.
Ook Schoorlemmer (1988) vond geen verschi]. in de basaalnivo's
tussen gestresste— en controle—dieren.
Na toediening van de 3z—agonist Fenoterol trad een daling van

het plasma—kaliurn—gehalte op bij zowel de controle—clieren als de
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gestresste dieren. Op tijdstip t 30 (rninuten na injectie) week
de plasma—kalium—concentratie van de stress—groep significant af
van die van de controle—groep, waarbij de concentratie van de
stress—groep hoger was dan die van de controle—groep.
Het is niet duidelijk waarom er slechts een significant verschil
optreedt op tijdstip t=30, maar het lijkt toch een aanwijzing te
zijn voor een verminderde 2—receptor--funktie bij de gestresste
groep.
Dit is vergelijkbaar met de verminderde induktie van cAMP door
een 3—agonist die door Mann et al. (1985) bij depressieve
patienten werd aangetoond.
Schoorlemmer (1988) vond eveneens een hogere kalium—concentratie
bij zijn gestresste dieren, al vond hij geen significant verschil
met zijn controle—groep.

Gedragsproeven

De gedragsproeven die werden uitgevoerd leverden geen algemene
verschillen op tussen de gestresste groep dieren en de controle—
groep, d.w.z. "neutra].e" gedragsproeven als het doolhof—
experiment en de orientatie—attentie—test gaven geen aantoonbare
verschillen te zien in het gedrag van de gestresste dieren
enerzijds en de controle—dieren anderzijds.
Er werd slechts een verschil in gedrag waargenornen tussen de twee
groepen bij confrontatie met een territoriale rat. Hierbij moet
overigens niet uit het oog worden verloren dat deze confrontatie
voor de controle—groep een geheel nieuwe ervaring was, wat voor
de gestresste groep zeker niet gold. Het is daarom ook moeilijk
in te schatten wat er ult de gevonden verschillen gekonkludeerd
kan worden. Zijn de gevonden verschillen te beschouwen als
syrnptomen van depressie of zijn ze het gevoig van een leer—
ervaring, waarbij de gestresste dieren hebben geleerd dat het
door hun vertoonde gedrag de minste kans op een konflikt met de
territoriale rat oplevert?

Konklusie

Hoewel het onderzoek een aantal duidelijke verschillen heeft
opgeleverd tussen gestresste— en controle—dieren is het mnoeilijk
aan te geven in hoeverre we hier met een diermodel voor
menselijke depressie te rnaken hebben.
Een faktor die een juiste inschatting van de gevonden resultaten
extra bemoeilijkt is het feit dat er met kleine aantallen dieren
gewerkt is.
Wel is duidelijk geworden dat sociale stress een down—regulerende
invloed heeft op het funktioneren van zowel de hypothalamus—
hypofyse—bijnier—as als de 3z—receptoren en dat ook het gedrag,
van de aan de sociale stress blootgestelde dieren, niet geheel
onaangetast is.
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Bi1laen

1) Novelty—doolhof

Het doolhof was gemaakt van hardboard en afgedekt met gaas.
Het doolhof was opgedeeld in een start—box, een midden—gedeelte
en een eind—box. Het midden—gedeelte was opgedeeld in negen
vakken. Het doolhof was opgesteld in een kaxnertje dat slechts
verlicht werd d.m.v. een bureau-lampje.
De procedure was als volgt:
Nadat een rat in de start—box geplaatst was, werd de latentie—
t±jd (=tijd doorgebracht in de start—box, voor de eerste
overschrijding naar het midden-gedeelte) bepaald.
Vervolgens werd het gedrag van de rat waargenomen.
Verder werden het aantal overschrijdingen van het ene yak naar
het andere yak geteld. ledere rat werd, vanaf het inzetten,
gedurende een van tevoren vastgestelde tijd (5 of 10 minuten) in
het doolhof gehouden, ongeacht de latentie—tijd.

2) Horinoon—bel-xandeling wijfjes voor oestrus

/0 C.1

Horinonen: Progesteron (10 mg/mi)
Oestradiol (0.5 mg/mi)

Inspuiting: onderhuids in de nek

Schema: — dag 1: 0.1 ml oestradioi
— dag 2: 0.1 ml oestradiol + 0.1 ml progesteron
— dag 3: 0.1 ml oestradiol ÷ 0.1 ml progesteron

(± 3 uur later confrontatie)
— dag 4: 0.1 ml oestradio]. + 0.1 ml progesteron
— dag 5: 0.1 ml progesteron

(± 3 uur later confrontatie)

Novelty—doolhof

- = overschrijding
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3) Hoeveelheden door de ratten van het ritmiek—experiment gegeten

voer per dag (g).

rat 1 rat 2 rat 3 rat 4 rat 5 rat 6

1—3 47.5 60.0 49.5 37.0 57.5 50.5
4 16.0 16.0 15.5 20.5 18.5 16.5
5 13.0 17.5 17.0 15.5 10.5 15.0
6 18.5 19.5 13.5 15.5 15.5 17.0
7 16.5 15.0 17.0 17.5 18.0 18.5

8—10 56.0 60.0 54.0 57.0 52.5 55.0
11 20.0 19.0 19.0 21.0 23.0 17.5
12 18.5 21.0 17.0 16.0 15.0 17.5
13 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 24.5 24.0 24.0 24.5 24.0 22.5

15—17 62.0 66.5 58.5 62.0 63.0 57.5
18 23.0 22.5 18.5 21.5 21.0 19.5
19 20.0 20.0 20.0 21.0 18.5 18.0
20 20.5 20.0 19.0 20.0 21.5 17.5
21 20.0 19.5 20.0 20.0 21.0 19.0

22—24 61.0 59.5 53.5 59.5 58.0 56.5
25 21.5 20.5 17.5 18.0 18.0 16.5
26 22.0 17.5 17.5 19.0 19.0 16.5
27 18.5 20.5 19.5 17.0 19.0 19.0
28 21.0 16.0 17.5 22.0 20.0 18.0
29 [1] 15.0 21.5 14.0 16.5 11.5 13.5
30 17.5 17.5 19.0 22.0 20.0 20.5
31 16.5 20.5 17.0 17.5 20.5 17.0
32 16.5 16.5 21.5 19.5 20.0 17.5
33 17.5 18.5 17.5 20.5 21.0 20.0
34 18.0 20.5 16.5 19.0 20.0 18.5
35 22.5 20.5 20.5 21.0 21.0 18.0
36 20.5 22.5 19.5 19.0 20.5 18.0
37 19.5 17.0 22.5 19.5 20.0 19.5
38 21.0 21.0 16.5 21.5 22.0 18.5
39 E21 5.5 7.0 3.5 18.5 16.0 15.5
40 19.0 14.5 13.0 21.5 22.5 17.5
41 14.5 17.0 14.0 18.0 20.5 15.0
42 19.5 19.5 18.5 21.0 22.0 18.0
43 23.0 21.0 18.5 23.0 24.5 20.0
44 22.5 20.5 20.0 20.5 22.5 18.5
45 19.0 21.0 19.0 20.0 19.5 18.0
46 19.0 16.5 19.5 21.0 18.0 15.0
47 23.0 17.5 20.5 22.0 22.0 17.5
48 22.0 21.5 17.0 21.0 19.0 17.5
49 24.0 19.5 20.0 20.0 20.0 18.0

50—52 57.0 64.5 62.0 62.5 63.5 56.5
53 32.0 17.0 20.5 19.5 19.0 17.0
54 19.5 18.5 19.0 16.5 20.0 19.0
55 20.0 21.5 17.5 20.5 19.0 18.5
56 19.5 20.0 19.0 21.0 21.0 19.0
57
58
59 18.5 17.5 17.5 18.0 19.0 18.0
60 21.5 17.5 20.5 17.0 23.5 17.5
61 [3] 15.5 18.0 15.0 21.0 18.5 15.0
62 21.0 24.5 17.0 22.0 20.5 22.5
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63 [4] 17.5 18.0 8.0 16.5
64 22.0 22.5 18.5 24.0 20.0 21.0
65 18.5 18.0 15.5 22.0 21.0 17.0
66 21.5 16.0 95 * 18.0 19.0 17.5
67 17.0 6.0 14.0 20.5 19.0 15.5
68 23.0 16.5 12.0 22.0 20.0 16.0
69 20.5 20.0 18.0 22.5 20.0 20.0
70 21.0 22.0 22.0 19.5 22.0 19.0

71—74 87.0 84.5 77.0 80.5 84.5 74.0
75 21.0 18.5 20.5 18.5 22.0 20.5
76 20.5 19.5 17.5 21.5 19.5 16.0
77 21.0 19.5 17.5 20.0 23.0 18.0
78 23.0 22.0 20.0 21.0 20.5 18.5
79 21.5 22.5 17.5 23.0 20.5 18.0
80 22.0 20.0 20.0 18.5 21.0 17.5
81 18.5 20.5 18.0 18.5 20.0 17.5
82 21.5 19.0 20.0 20.5 22.0 18.5
83 19.5 20.0 20.5 18.5 17.0 17.5
84 19.5 19.5 21.5 20.5 20.5 19.0
85 20.0 17.0 19.0 20.0 23.0 16.0
86 21.5 21.5 21.5 21.5 19.0 17.5
87 20.0 19.0 18.5 21.5 19.0 19.0
88 20.0 17.5 18.5 17.0 19.5 14.5
89 19.5 16.0 17.0 21.5 21.5 18.0
90 21.5 17.0 18.5 16.5 19.0 16.5
91 19.0 19.5 18.0 19.0 16.0 17.0
92 19.0 17.5 19.5 20.0 21.5 17.0
93 19.5 17.5 16.5 19.5 19.0 18.0
94 16.5 17.0 18.5 19.5 19.5 16.0
95 [5] 18.0 15.0 15.5 16.5 16.5 14.0
96 17.0 20.0 19.0 18.0 21.0 18.0
97 [6] 21.0 17.0 16.0 19.5 18.0 14.0
98 21.0 16.5 19.5 18.5 20.0 16.0
99 20.0 20.0 17.5 20.0 17.0 17.0

100 20.0 20.0 18.5 20.0 19.5 19.5
101 18.0 19.5 18.5 19.5 20.5 17.0
102 19.0 20.0 17.5 21.0 18.0 17.0
103 21.5 19.5 22.0 17.0 20.0 14.0
104 19.0 17.0 20.5 20.5 19.5 17.0
105 18.5 18.0 18.0 17.0 20.5 16.0

106—108 60.0 60.0 61.5 60.5 61.0 51.0
109 20.5 21.5 19.5 18.5 20.0 18.5
110 19.0 19.0 19.0 18.5 20.0 17.5
111 20.0 20.0 18.0 17.0 18.5 15.5
112 16.5 21.0 20.5 18.5 20.0 16.5
113 20.0 20.0 19.5 18.5 19.0 17.5
114 18.0 20.0 20.0 15.5 20.0 18.0
115 19.5 16.0 18.0 19.0 20.0 16.5
116 17.5 15.5 18.5 13.5 20.5 14.0
117 20.0 20.0 18.5 18.5 18.5 16.5
118 19.5 18.5 18.5 16.5 19.5 18.0
119 [7] 17.5 18.0 17.5 15.5 17.0 17.5
120 21.0 21.5 20.0 19.0 22.5 17.0
121 [8] 18.0 20.5 18.5 17.5 19.0 15.0
122 20.0 19.0 19.0 20.0 18.5 20.0
123 20.5 19.5 19.0 19.0 20.0 18.0
124
125

21.0
21.0

19.0
21.0

20.0
20.0

18.0
19.0

19.5
21.5

16.0
21.0
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4) Hoeveelheden door de ratten van het ritmiek—experiinent
gedronken water per dag (g).

dag rat 1 rat 2 rat 3 rat 4 rat 5 rat 6

1—3 62.0 93.0 64.5 64.5 87.5 68.0
4 23.0 28.0 25.5 31.0 24.5 28.0
5 19.5 27.0 20.0 24.5 21.0 19.0
6 22.0 27.0 25.0 26.0 27.5 22.0
7 29.5 27.0 24.5 26.0 32.0 31.5

8—10 76.5 99.0 72.5 100.5 89.0 81.0
11 25.5 31.5 27.5 32.5 34.5 27.5
12 29.5 33.0 25.5 29.0 29.0 27.5
13 1 27.0 21.0 17.5 22.5 22.5 6.5
14 29.5 39.0 33.5 36.5 41.0 42.0

15—17 78.0 97.5 77.5 94.0 93.5 78.0
18 28.5 36.0 24.0 32.0 30.0 29.5
19 23.5 30.0 25.0 29.5 32.5 29.0
20 30.0 37.0 32.0 32.0 34.5 26.0
21 26.5 31.0 22.5 35.5 32.5 28.5

22—24 84.0 104.0 84.0 91.5 92.0 84.0
25 31.5 34.0 29.0 34.0 32.5 27.0
26 34.5 30.5 28.5 33.0 31.5 25.0
27 30.0 33.5 27.5 30.0 33.5 29.0
28 29.0 34.5 33.0 38.0 33.5 32.5
29 [1] 40.0 38.0 26.0 31.0 29.0 22.5
30 27.0 33.0 27.5 32.5 36.5 29.0
31 27.0 33.5 29.0 32.0 31.0 25.5
32 26.0 31.5 32.0 39.0 35.0 26.5
33 34.5 32.5 32.0 36.5 36.5 32.5
34 30.5 35.0 29.0 33.0 32.5 31.0
35 35.5 36.0 29.5 35.0 31.5 32.0
36 35.0 33.0 29.0 35.0 37.0 33.0
37 26.0 28.0 28.5 28.0 29.5 28.5
38 28.5 34.0 26.0 32.0 39.5 28.0
39 [2] 34.0 38.0 23.5 32.0 27.0 24.5
40 35.0 24.0 26.0 35.0 42.5 30.0
41 26.5 28.0 28.0 28.0 30.5 28.0
42 32.5 33.0 25.5 37.5 42.5 29.0
43 33.0 37.0 34.0 38.5 35.0 32.5
44 31.5 31.0 24.5 34.5 34.5 30.0
45 25.0 30.0 29.0 33.5 33.5 30.5
46 32.0 33.0 27.0 30.0 29.5 24.0
47 32.0 28.0 28.5 33.5 32.5 29.0
48 26.0 31.5 23.5 25.0 30.5 26.0
49 29.5 30.0 27.0 31.0 33.0 30.0

50—52 88.5 99.5 82.0 87.0 95.5 88.5
53 30.5 31.5 29.5 30.5 27.0 31.0
54 31.5 35.0 30.0 32.5 37.0 34.5
55 29.5 37.0 30.5 33.5 33.5 32.5
56 32.0 36.0 27.5 32.5 35.5 31.5
57 31.5 37.0 29.5 35.0 28.5 28.5
58 27.5 34.0 31.5 32.0 33.0 33.5
59 28.0 37.0 25.5 27.0 32.0 29.0
60 36.0 30.0 33.5 33.0 38.0 30.5
61 [3] 33.0 38.5 27.0 37.0 34.0 26.0
62 30.0 39.5 31.0 30.5 32.0 31.0
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63 [4] 30.0 34.0 25.5 27.5 36.0 26.5
64 30.0 36.5 26.5 41.5 30.5 33.5
65 28.0 29.0 28.0 29.5 35.0 28.0
66 31.5 28.5 0.0 * 35.0 30.5 28.5
67 27.5 17.0 38.5 33.5 33.5 25.5
68 36.0 30.0 27.5 35.5 35.5 27.5
69 33.0 41.0 34.0 32.5 33.5 31.0
70 35.0 38.0 34.5 30.5 36.5 35.0

71—74 129.5 135.5 121.5 127.5 135.5 121.5
75 34.0 37.5 32.0 32.0 33.0 30.0
76 31.0 32.0 29.5 29.5 35.0 29.0
77 32.0 36.5 33.0 34.5 36.5 30.5
78 39.0 36.0 29.0 33.0 31.0 26.5
79 30.0 35.0 28.5 30.5 32.0 29.0
80 33.0 30.5 34.5 26.5 39.0 29.0
81 32.5 34.5 32.0 33.0 28.5 29.5
82 34.5 38.0 36.0 31.5 34.5 32.0
83 32.0 35.5 32.0 28.5 40.0 27.5
84 31.0 34.5 29.5 31.5 33.5 28.5
85 31.0 33.5 32.0 30.5 38.0 27.0
86 32.0 33.0 29.5 27.0 30.0 27.5
87 33.0 33.0 28.5 31.5 33.0 26.5
88 30.0 31.5 31.5 32.5 28.0 28.5
89 36.5 35.0 30.0 30.5 41.0 29.0
90 32.5 33.0 30.5 30.0 34.5 34.5
91 32.0 35.0 32.5 33.0 28.5 28.5
92 29.0 32.0 33.5 32.0 35.0 34.0
93 34.5 35.0 26.0 30.5 33.0 25.0
94 26.0 35.0 33.0 29.0 31.5 29.0
95 [5] 27.0 31.0 32.0 29.0 30.0 29.0
96 29.5 37.5 28.5 32.0 38.0 33.0
97 [6] 27.0 34.0 33.0 31.0 28.5 28.0
98 30.0 32.5 30.5 31.5 38.0 31.5
99 30.5 38.0 32.5 29.0 27.5 31.0

100 27.5 34.0 35.0 31.5 32.5 32.0
101 28.0 35.0 32.0 33.0 32.0 31.0
102 29.0 38.5 30.5 32.5 35.0 33.0
103 33.5 34.0 36.5 31.5 33.0 31.0
104 32.5 36.5 33.0 32.0 37.0 31.0
105 31.5 37.0 33.0 30.5 36.0 30.5

106—108 83.0 91.0 86.5 87.0 88.5 86.0
109 27.0 34.5 26.0 28.5 30.0 31.5
110 28.5 35.0 30.5 27.0 33.0 27.0
111 31.5 35.5 30.0 27.5 30.5 34.0
112 29.5 34.5 30.0 29.0 35.5 27.5
113 28.0 34.0 31.5 31.5 30.5 32.0
114 32.0 32.0 27.5 26.0 30.0 28.5
115 29.0 29.5 28.0 28.0 31.0 29.5
116 25.0 33.5 32.5 24.0 33.5 31.0
117 31.0 36.5 31.5 29.5 32.5 34.0
118 31.0 37.5 28.0 26.5 34.0 31.0
119 [7] 31.0 38.0 32.5 27.0 31.5 36.0
120 32.0 34.0 31.0 29.0 38.5 37.0
121 [8] 25.5 34.5 28.0 26.0 27.0 25.5
122 32.5 34.0 28.0 26.5 29.5 35.0
123 30.0 33.0 32.0 27.5 34.0 33.5
124 31.5 35.0 32.0 30.0 34.0 31.0
125 32.5 42.5 33.5 29.5 38.0 36.0
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El] = confrontatie met territoriale of gecastreerde rat.
[2] =
[3] = II
[4] =
[5] = deprivatie van water en voer.
[6] =
[7] = confrontatie met wijfje in oestrus.
[8] =

= voerruiven per ongeluk (24 uur) afgesloten.

* = drinkfles per ongeluk (24 uur) afgesloten.

5) Corticosteron—bepaling

Voorbewerking bloedmonster

- pipetteer in een monsterbuisje: — 400 p1 100 MeOH
— 50 p1 monster
— 25 p1 dexametason—standaard

(1 ng/ml)
— 10 seconden schudden op vortexer
- 10 minuten centrifugeren (3000 r.p.m.)

Extractie

Extractie—kolominen: Baker SPE C18 (1 ml)

— spoelen: 2 x 2 ml CH3CN (acetonitril)
1 x 2 ml buffer
1 ml buffer + monster + 1 ml buffer
2 x 2 ml bidest
1 x 2 ml CHCN

Indampen

HPLC

- monster oplossen in 100 p1 40 6 methanol en injiceren In HPLiC

6) Kalium-bepaling

— 40 p1 plasma bij 960 p1 TCA—oplossing 5
— een nacht koel wegzetten
— centrifugeren bij 10.000 rpm (20 mm.)
— afgieten
- 10 x verdunnen in 0.1 N HC1
— meten.
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7) Orientatie—attentie—test

De opstelling bestond ult een grote glazen bak (afin. 72.5 x 51.0
x 49.5 cm.), waarboven zich een ruis—generator beyond.
Deze ruis—generator produceerde een geluid met hoge frekwentie en
was op afstand aan en uit te schakelen.
De procedure van de test was ala volgt:
Op dag 1 van de test werd het gedrag van een rat gedurende 5
minuten waargenornen en geprotocoleerd, waarbij de ruis-generator
van het begin tot het eind van deze 5 mninuten was aangeschakeld.
Op dag 2 van de test werd het gedrag van de rat opnieuw gedurende
5 mninuten waargenornen en geprotocoleerd, waarbij de ruis—
generator 2 minuten na aanvang van de test werd uitgeschakeld.

8) Verkiaring van in het versiag genoeinde gedragstypen.

edrags type afkortin beschri jvin

— clinch over elkaar rollen van twee
ratten tijdens een gevecht, gepaard
gaande inetbijten en soms trappen.

explore expi. al dan niet in beweging,
snuff elend onderzoeken van de
omgeving.

- explore expi. c. snuffelend onderzoeken van het
cage kooitje waarin de opponent zich

bevindt.

- flight wegvluchten van de opponent.

— freeze als vastgevroren in elkaar gedoken
zitten.

— groom likkend verzorgen van de eigen yacht,
mn.b.v. de voorpoten.

— in buis verblijven in de plastic koker, die
tijdens confrontatie in de kooi
aanwezig is.

— investigate in (gericht) snuffelend onderzoeken van
een opponent.

— keep off afhouden van een opponent m.b.v. de
voorpoten.

— lateral lat.threat zijdelings dreigen in de richting van
threat een opponent, ineestal met opstaande

haren.
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Bijiage 10:
Bloed aftappen

De rat wordt op schoot gezet op een handdoek (drollenvanger). Met eeri draai—
beweging wordt het polyethyleenkapje verwi,jderd. Een aftapslang(+ 50 cm) die
luchtbelvrij gevuld is met steriel fysiologisch zout en een spijkertje op bet
eind heeft, wordt draaiend op het metalen pijpje geschoven over minimaal 3. De rat wordt nu teruggezet in z'n eigen kooi en het tegengewicht wordt
over twee evenwi,jdige staven of een katrol ge].egd. De rat kan nu vrij door
de kooi bewegeri terwiji de slang steeds strak gehouden wordt. Ret gewicht
mag niet zwaarder zijn dan 10 g.

Met een krom pincet wordt de slang+ 7 u van het boveneind afgeklemd. Ret
pincet wordt zodanig vastgehouden dat de spuiten door de band gesteund kunnen
worden. Ret spijkertje wordt met een draaiende beweging verwijderd. Een tuber—
culinespuit (zgn. vuile spuit) met gele naald wordt met een draaiende beweging
+ 4 i in het afgeklemde slangeinde gestoken. Daarna wordt gezogen (pincet los).
De in de katheter aanwezige PVP wordt opgezogen. Ret afgeklemde eind (de 7 )
wordt evuld met heparine. Vervolgens laat mei ée,nkleine lucbtbel ontstaan.

Deze luchtbel wordt
met behuip van de glazen spuit (fysiologisch zout spuit) en gele naald,gevuld
met fysiologisch zout weggespoten tot vlak boven het buisje. Een nieuwe
luchtbel wordt door de fysiologisch zout spuit + 3.5 cm in de slang gespoten.
Met het spijkartje wordt de slang daa'rna afgesloten.
Achter de eerste luchtbel die viak voor het hart doch nog in de katheter zit
bevindt zich flu het bloed dat door het lichaam circuleert.

De bovengenoemde handelingen in volgorde:
afkleumien

spijkertje weg
vuile spuit aansluiten en zuigen
afkleunien

met schone spuit monster aanzuigen
afk1een
heparine
luchtbel
afkleimnen

fys. zout

afkleminen
luchtbel

• afklemmen
fys.zout
afkleen
spijkertje

N.B. pincet altijd in dezelfde kleumiing plaatsen en schoon werken.

Ret afkoppelen
De rat wordt op schoot gezet en bet slangeinde wordt lager geplaatst dan de
rat. De luchtbel die in de katheter zit wordt er nu uitgeheveld tot + I

cm boven de kop. Vervolgens wordt luchtbelvrij 0,Iml PVP in de hartkatheter
gezet en met een kapje wordt het hele systeem weer afgesloten.

Ret schooninaken van spuiten en cupjes
Onmiddelijk nadat een bloedmonster is getrokken en weggespoten, wordt in de
spuit water opgetrokken. Op bet einde van de dag worden deze spuiten goed
met water gespoeld, daarna met aqua dest en vervolgens met aceton. De zuigers
warden er uit getrokken (de naalden blijven vastzitten) en het geheel wordt
op een stuk filtreerpapier te drogen gelegd.
De autoanalyzer cupjes worden met warm water schoongemaakt en omgekeerd op
filtreerpapier te drogen gelegd. Absoluut geen aceton gebruiken.
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Voorbereidingen:
Steriliseer een canule, een boogje en Ca. schroefjes ( bij voorkeur in
een autoclaaf bij 3 atm. maar ca. 15 ruin. uitkoken is ook mogelijk).

a bet sterilisereri. zet je op de canule de spuit met F.Z. : Hep. = 1 : 1.

Op het boogje wordt een stukje tapsiang (polyethyleen ca. 5 cm) waarna het
geheel met steriel fys. zout gevuld en met een spijkertje afgesloten wordt.

Zowel de canule als het boogje en de schroefjes kunnen tijdens de operatie

bet beste op en (zo mogelijk steriel) petrischaaltje bewaard. worden.

Mäak vervolgens bet operatie materiaal schooi met een watje met chloor—

hexidine terwiji ondertussen de rat verdoofd. wordt.

Operatie:

Pluk het haar op de schedel tussen de ogen en de oren over een vrij groot

opperviak weg. aak de huid daar schoon. met een watje met chloorhexidine.

Hierna maak je in de lengte richting een incisie in de huid met een

( bij voorkeur scherpe ) schaar. Til hierbij de huid eea beetje op.

Vervolgens worden de vliezen weggekaipt zodat het bot van de schedel bloot

komt te liggexi, door stevig te poetsen met een watje dat om een pincet

gewikkeld. is, kun je de schedel helemaal schoon makea.

Na boor je op de schedel een wit kruis te zien ( bet Bregma ) waar de

verschullende schedeiplaten elkaar raken.

Road dit kruis worden au vier gaatjes geboord

(zie tekening) waarin vervolgens de schedel— Sc!io€jeg
-

scbroefjes gezet worden. Bij •het boren van de 8re,ia
gaatjes moet je er op lettea niet te dicht bij

de witte lijnen. te komen aangezien daar een

vrij grote ader viak onder ligt.

Om te vermijden dat je te diep doorschiet

met bet boortje, kun je om de punt van het boortje een stukje tapsiang

schuiven waarbij de punt ca. 2 ruin wordt 'rrijgelaten.

B±j bet indraaien van de schroefjes moet je ca. 1 ruin ruimte tussen de

schroefkop en de schedel laten, zodat er later tandartscement (justi)

volledig oruheen kan vloeien. Dit is nodig om voor een goede bevestiging

van bet boogje te zorgen.

Draai d.e rat nu om zodat hij op z'n rug ligt met de kop naar je toe.

Pluk bet haar aan de rechterkant van de hals tussen de voorpoot en de kaak

weg.



Neem de lijn van de linkervoorpoot naar het rechteroor en die van de rech—

tervoorpoot naar de rechteronderkant van de kaak. Op de kruising van die
twee lijnen maak je een knipje van ca. lj- cm door de huid. Denk er bi.erbij

om dat je niet tot aan het sleutelbeen doorknipt aangezien dat als resul—

taat zou hebben dat de ader over een te groot opperviak bloot komt te hg—

gen. Zoiets heeft meestal vaatvernauwing tot gevoig waardoor je de canule

rnoeilijker in de ader krijgt. Ook is het dan moeilijker om de canu.le door
te schu.iven als je hem nmaal in de ad.er hebt omdat de ader minder zij—

dehingse steun heeft.

Nadat je het knipje hebt gemaak-t trek je met pincetten voorzicbtig het

onderliggende weefsel tilt elkaar totdat je bij eeiader u.itkomt die in een

driesprong overgaat ( deze ader is meestal donkerb1au) zie tekening:

Bij d.eze driesprong gaat 1 klein takje naar rechts, HART

van de grote takken gaat naar beneden en de

andere grote tak gaat rechtdoor en komt in een

groepje lym.fekliertjes ult.

De canule kan in 4n van de grote takken gezet

worden (het maakt hierbij niet zoveel nit welke van

de twee).

x

De ader wordt voorzichtig vrij gemaakt van de
vhiezen, waarn.a er aan de kopkant op ca. 1 cm van

de sphitsing een aderkiem op gezet wordt. Daarna wordt de ader ca. 2 mm van

de splitsing met een scherpe gele naald. aangeprikt.

Bij dit aanprikken wordt de naald,met de bolle kant van de punt omhoog,

viak op d.e ader aangezet en voorzichtig door d.e aderwand geprikt, zie

t ekening:

Nadat de ader is aangeprikt wordt er eerst met een cherpe pincet gecon—

troleerd. of hij goed open is en of je niet dwars door beide aderwande heen
geprikt hebt.

kls alles in ord.e is wordt het petrischaaltje met de canule vlak naast het

dier gezet (ann de rechterkant). Dan pak je de canule met een pincet Ca. 5

mm achter de punt en schuif je hem , terwiji je de ader met de scherpe

pincet open houd , voorzichtig in de ader. Da.arna trek je de scherpe pincet

voorzichtig weg en schui.1' je de canule door tot aan het bolletje.

Hierna zuig je even ann met de spuit en als er bloed komt haal je de spuit

van de canule af om te controleren of er druk op staat, waarna je de spu.it

er weer op zet en het bleed terug spuit. ( Als de canule goed zit hoort

er gén dru.k op te staan ). Staat er wel druk op of kim je geen bloed

aanzuigen, dan betekent dit dat je in een verkeerde aftakking (waarschijn—

lijk de poot) zit



xi
In dit geval trek je de canule een eindje terug en schuif je hem er onder

een andere hoek weer in, eventueel terwiji je de poot een eindje omhoog

houdt.

Opmerking: terwiji je zo met de canule bezig bent moet je er op letten

dat hij zo schoon mogelijk blijft (speciaal de punt). een verontreinigde

canule kan nae1ijk voor een infectie en/of bindweefsel vorxiiing zorgen

waardoor de canule weer heel snel dicht kan gaan zitten.

Zod.ra de canule goed zit wordt er eerst aan de hartkant van het bolletje

( dus net voobij de plaats waar de ader is aangeprikt maar niet voorbij

de splitsing ) een draadje losjes om de ader + canule geioopt mu lekken
te voorkomen ( de canule mag n.iet afgebonden worden ).
Vervolgens wordt er aan de kopkant van het bolletje een draadje strak mu
de ader gelmoopt ( bier wel af'oinden ) waarna de uiteinden van dit draadje
viak achter het bolletje losjes om de canule worden geknoopt.

Het gaat er hierbij oni dat de canule niet wordt afgebonden maar dat hi.j
ook niet ineer verschuiven kan. Als de ader narnelijk ( ookal is het maar
een paar mm ) uit de ader zou schuiven, dan zou de punt niet meer vlak
voor het hart maar in de ader komen te zitten waar je niet kunt tappen.

Maak vervolgens d.e aderkiem los en maak hem (indien nodig) schoon. Draai de

rat op z'n zij en schu.if de aderkiem achter op de kop onder de huid, achter
het oor langs en via de rechterkant van de hals naar de canule toe.
Dc kieni gliJdt h.ierbij tussen de spieren en de huid door. Het laatste

stukje zal de klein met enige 'acht door het weefsel beengedrukt moeten

worden. Kiem nu het uiteinde van de canule in de bek van. de klein en trek

het door naar de kop.

Let er hierbij op dat je de canule niet al te strak trekt, anders heeft d.e

rat later met z'n kop te weinig bewegingsvrijheid en zal.ook de canu.le te
zwaar belast worden en ofwel een eindje u.it de ader getrokken worden ofwel

op de rand van het boogJe doorschuren.
Laat dus altijd wat speling in de lengte van d.e canule!!

Knip de canu.le nu op maat af en schuif hem op het boogje ( dit doe je met

de scherpe pincet (met gladde binnen.kazit van de punten) aarvan de beide

punten met een stukje siliconen (tap) slang bekleed zijn ).

Opm.: Als de punten van de pincet niet bekleed zijn zul je heel snel de
canu.le kapottrekken.
Ook moet de rand van het boogje erg glad en rond afgewerkt zijn

anders zal de canui.e bier later v-nj snel doorschuren.



Sluit nu een 1 ml spuit aan op het stukje tapsiang dat ann het boogje

zit en probeer bloed op te zuigen. Als je gé6n bloed ijgt, controleer

danof de d.raadjes om de canule niet te strak zitten o.i.d..

Als er wel gemakkelijk bloed komt, haal je de tapspuit weg en spui.t je

ca. o,1 ml PVP (ca. 50 %) in. Trek riu de PVP spuit en het stukje tapsiang

van het boogje en zet er een kapje op.

Let er hierbij wel op dat je het kapje volledig op het boogje schuift,

als er namelijk luscht boven het boogje blijft staan, loop je het risico

dat de PITP in het boogje gaat stollen met alle ellende van dien.

Hierna kun je de wond in de hals dichthechten., Waarbij je er wel op moet

letten dat er zo weinig mogelijk haren of andere rotzooi in de wonde

achterblijven. Probeer tijdens het hechten de won&rand.en zo recht mogelijk

tegen elkaar aan te krijgen, dit voorkomt dat er teveel spanning op de

hechti.ngen komt te staan, waardoor ze te vroeg los zouden kunnen gaan.

Daarna kun je het boogje met tandartscement (justi) op de schedel vast—

zetten. Demk er bij het aaninengen van de justi om dat het vloeibaar genoeg

uioet zijn om goed om de koppen van de scbroefjes te vloeien, maar ook weer

niet zo dun dat het alle kanten op stroomt.

Je laat de justi eerst om de koppen van de scbroefjes vloeien, waarna je

het boogje er van bovenaf in zet en de justi erornheen aanboetseert.

Denk erom dat je de justi ook een eindje voorbij de bocht van het boogje

onthoog werkt (voor zijdelingse steun) en dat ook de overgan.g van de canule

op het boogje in de justi ingebed. word.t (dit remt later doorschu.ren).

Opxn.: Bij het boetseren van de justi kim je heel goed gebruik inaken van

de binneakant van de huid om de zaak glad af te werken.

Zod.ra de zaak goed zit blijf je er verder vanaf totd.at de justi volledig

uitgehard. is ( dit kim je controleren door er af en toe voorzichtig met een

pincet op te tikken ). Als je het boogje te vroeg beweegt, d.w.z. als de

justi nog niet heleniaal hard is, vormt er zich een geultje om het boogje

wa.ardoor die speling krijg-t en de canule snel door kan schuren.

Zod.ra de justi hard is kan de schedeihuid er overheen dichtgenaaid worden
zodat alleen het verticale deel van het boogje er nog bovenuit steekt.

Hierna is de operatie klaar en kim je de rat laten bijkomen.

xii



viii

— rear op twee poten met de kop in de lucht
verkennen van de orngeving.

— rest rustig (zonder teken van onrust)
zitten.

— scratch krabben van het lichaam met de
achterpoten.

— sexual sex. hiertoe behoren alle sexuele
behavior behavior gedragingen: bestijgen, poging tot

bestijgen, copuleren, ejaculeren, het
wassen van de geslachtsdelen.

— social soc. likkend verzorgen van de yacht van de
groom groom opponent.

- submissive op de rug liggend afhouden van de
opponent.

— upright op de achterpoten tegenover elkaar
staan van twee ratten, al dan niet
met slaande bewegingen van de
voorpoten.



Bijlag 11

edragsgegevens S3—ratten

Novelty—doolhof

xiv

Ratnr. lat.tijd aantal overs. rear groom freeze explore tot.tijd

Sociale confrontatie(1

rat
explore
investigate
groom
soc. groom
sex. behavtor
rest
freeze
submissive
upright
flight
clinch
lat. threat
in buis
keep off

Sociale confrontatie (2)

5.9(23 —
1.9CzJ —

1.6f:i —

rat
explore —
investigate —
groom
soc. groom
sex, behavior
rest
freeze
submissive
up right
flight
clinch
lat. threat
in buis
keep off

3.3t'7 —

— 490.3&J463.2&] —

— 13.1('727.4L') 3.8C,7

— 18.7ij 1.1C'7 —

c = aantal keren

N.B.: de gegevens zijn uitgedrukt in seconden.

1

2

3

4
5
6

2.2
2.8
1.0
3.7
1.0
0.9

70
52
77
62
87
73

104.4
1:711 43.3

139.7
(i106.0
()'J 75.5
L17 61.6

76.81"1 19.2cJ
115.0CP7858U.7
98.0UJ 0.0(7
20.8(i) 42.2cj
2.7Ei7 22.4cV

39.1Cj 79.3(,j

406.5
356.4
367.4
427.1
502.5
417.9

609. 1
603.3
604.1
599.8
604.1
598.8

1 2 3 4 5 6
27.1(3)1 00.4(i135,5i7 327.9('J352.9&87457.7C"i7
0.2iJ — 7.7CJ 24.5cgj155.8C'(7105.7(')

— — — 40.937 15.81:'? 4.9C,7
— — — — — 3.OCz7

— 37,9(37 —

86.1(J459.9tsj 42.IU,7
3.7(i) — —

5.9Cj — —

31.4icJ— 2.3('7
2.1 LZ7 — 4.2('7

7.1C1 —
19.7(z) 23.5LyJ

9.IC'J —
25.4(i) 6.2Cj —

426.0 (37_
— 20.4(7]
508.4y 36.3ci

— 78.4j

2 3 4 5 6
26.2t7 11 .91.'J 284.8(1438.1L'J201 .2 Ciij
30.9r,,'j— 81.0C'7 57.ICi(7 55.3Ci]

— 58.4i 9.7(,j 65.31:,?
— — 3.81:') — —

9.0(z) 8.2cc7 —

2.7(v7 —
7.41,7 7.8 Ccl —

0.6c,j —
621.5('7 4,O&7 87.9(,71287Cu7 53.8('37 —

— — — — 5.0c,j —

9.5 Ci?

1 3.



Bijlage 12

Gedragsgegevens Wistar—ratten (controle—groep 1 en stress—groep)

Novelty—doolhof

xv

78. 71o1 3. 2f'J
86.2(n748, 6(il
62.5(j 1.9C7
79. 5j24. 1 C31
69.0r] 2.8ö7

26.8Ciol 441.5
10.6C1 462.0
10.5L7 532.11.3j 486.4
33.7("J 491.0

tot. tijd

605.8
608.7
608.0
605.9
602.3

C = aantal keren

N.B.: de gegevens zijn uitgedrukt in seconden.

Ratnr. lat. tijd aantal overs. rear groom freeze explore

I

2

3

4
5

6
7
8
9

10
11

45.6
1.3
1.0
0.6
5.8

1.5
2.5
4.9
3.8

10.2
1.1

92
111

125
92
88

1 00
88
88
23
88

124

75.71',.74.5C'7 85.2(71 376,1
79.5(9s7 5,2(zl 72.2LTiJ 448.3
98.4Lc)51.0CL1 3.91i3 445.7
14.4C745.4L214.2[l37 315.0
86.3Ly'730.1C 11.5(y.7 466.6

100.6ij 0.Oc-7 9.5z7 504.9

Gedragsgegevens Wistar—ratten (controle—groep 2)

Novelty—doolhof

Ratnr. lat. tijd aantal overs. rear groom freeze explore

543.0
607.7
603.9
592.8
604.7
616.1

tot. tijd
12 33.2 116 142.3&d 8.017 ii.5('J 407.5 602.5
13 0.8 143 126.2C'24.4(il 6.3i 446.9 604.6
14 4.4 117 135.5((37 0.457 4.6(c) 459.9 604.8
15
16.

0.7
1.7

77
112

48.7Li131,6(c7l12.lCw7
74.O1(J.1G.5i 96.7Lz7

412.4
414.0

605.5
602.9



Bijiage 13

Corticosteron—gehaltes ( g/100 ml) CRF—test

minute n

xvi

Ratnr. 0 15 30 45 60

1 28.1 10.5 3.8 3.8 20.6
2 13.9 7.2 17.2 15.6 22.3
3 11.4 23.1 28.1 18.9 9.7
4 30.6 27.3 23.1 21.4 13.9
5 18.1 34.8 35.6 22.3 13.9

6 18.9 24.8 17.2 12.2 10.5

7 12.2 14.7 5.5 9.7 21.4
8 28.1 28.9 25.6 29.8 23.9
9 16.4 23.1 19.7 13.9 —

10 4.7 17.2 — — —

11 28.9 22.3 29.8 33.1 28.1

12 7.8 12.3 8.9 10.0 10.0
13 15.7 12.3 15.7 15.7 —

14 8.9 12.3 14.6 12.3 8.9

15 0.0 12.3 21.4 — —

16 10.0 14.6 14.6 14.6 12.3

Kalium—gehaltes (mM)' Fenoterol—test

minuten

Ratnr. 0 15 30 45 60

1 6.41 4.49 4.35 4.17 4.49
2 5.77 5.12 4.49 4.81 4.81
3 6.09 4.49 4.49 4.49 4.49
4 6.41 4.77 5.45 5.77 5.77
5 6.09 5.13 4.49 4.49 4.49

6 5.77 4.81 5.77 4.81 4.49
7 5.77 4.81 5.12 3.85 4.81
8 5.77 4.49 5.12 5.45 5.12
9 — — — — —

10 6.09 5.45 5.45 5.12 4.81
11 6.41 4.81 5.77 5.45 5.45

12 6.15
13 7.18
14 6.15

5.13 5.38 5.64
3.59 5.38 5.64
5.90 5.90 5.64

4.62
5.64
5.38

15 — — — — —

16 5.90 5.13 5.64 6.15 —


