Leidt stress tot agressie in mannen en
tot een depressie in vrouwen?

Valerie Rhemrev
Begeleiders: C.M. Coppens, B. Buwalda
RUG, bachelorscriptie 2013
09-07-2013
Groningen

Abstract
Studies van de World Health Organization hebben aangetoond dat depressie
(unipolair) in de top 10 leidende ziektes ter wereld staat. Het is een van de
meest levensbedreigende mentale aandoeningen en wordt geassocieerd met een
hoge morbiditeit en mortaliteit. Onderzoek heeft aangetoond dat stressvolle
gebeurtenissen triggers kunnen zijn voor het ontwikkelen van depressies. Door
stress wordt de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors as (HPA-as) geactiveerd en
worden er glucocorticoiden afgegeven. Deze hebben een negatieve feedback
naar de hersenen waar ze aangrijpen op glucocorticoid (GR) en mineralocorticoid
(MR) receptoren. De GR en MR zijn in grote hoeveelheden aanwezig in de
prefrontale cortex (PFC), de hippocampus en de raphe nuclei. Tijdens depressies
zijn er structurele veranderingen in de hersenen, mogelijk door de rol van brainderived-neurotrophic factor (BDNF). Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen en
mannen andere gedragsuitingen hebben als gevolg van langdurige stress. Stress
kan in vrouwen leiden tot de ontwikkeling van internaliserende stoornissen, zoals
een depressie . Maar stress kan in mannen leiden tot externaliserende
stoornissen zoals antisociaal en agressief gedrag. Is het mogelijk dat er sexe
verschillen zijn in de hersenstructuren, systemen, circuits en neurotransmitters
die invloed hebben op effecten van stress? En dat deze verschillen dan ook effect
hebben op de gedragsuitingen als gevolg van stress? Mijn hypothese is dat er
verschillen zijn in de HPA-as, PFC, hippocampus, BDNF en serotoninesysteem
tussen vrouwen en mannen en dat deze verschillen leiden tot verschillende
gedragingen, agressie bij mannen en depressie bij vrouwen, als gevolg van
stress. Het blijkt dat stress leidt tot (hyper) activiteit van de HPA-as, structurele
veranderingen in de hersenen, onderdrukking van de synthese van BDNF en op
het serotoninesysteem. Er zijn verschillen in stress respons tussen mannen en
vrouwen aangetoond; de HPA-as activiteit is hoger in vrouwen, oestrogenen
hebben een effect op de PFC regulatie, tijdens stress verandert de BDNF
concentratie in vrouwen en mannen hebben een snellere serotonine synthese.
Hoewel er duidelijke verschillen in de stress respons aanwezig zijn is nog niet
aangetoond dat het een effect heeft op verschil in gedragsuitingen. Een
belangrijk punt is dat oestrogenen de GR expressie verlagen. De GR komt in
grote hoeveelheid voor in hersengebieden die betrokken zijn de stress respons.
Ik denk dat de interactie tussen oestrogenen en GR een grote impact hebben op
de verschillen in stress respons en een mogelijk oorzaak kunnen zijn voor het
verschil in gedrag.
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1.1 Inleiding
Studies van de World Health Organization hebben aangetoond dat depressie
(unipolair) in de top 10 leidende ziektes ter wereld staat1. Het is een van de
meest levensbedreigende mentale aandoeningen en wordt geassocieerd met een
hoge morbiditeit en mortaliteit2. Een op de vijf mensen ontwikkelt eens in het
leven een depressie3. De symptomen van een depressie leiden tot het afnemen
van de kwaliteit van het leven4.
Een ander belangrijk punt is dat depressieve patiënten een hoger risico
hebben op ernstige lichamelijke aandoeningen zoals coronaire
vaataandoeningen, diabetes5 en het verergeren van de prognose van reeds
aanwezige aandoeningen6. Steeds meer wordt er bekend over de
hersenmechanismen die de pathologie van depressies onderliggen.
Dierlijke en menselijke studies hebben beide een aantal abnormaliteiten
kunnen aantonen die samen een psychobiologisch model over de pathofysiologie
van depressie kunnen vormen (fig. 1). De hoofdbevindingen geven aan dat er
een afname in monoamines (serotonine en noradrenaline) neurotransmissie, lage
BDNF concentraties, disregulatie van de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors as
(HPA-as), corticale en subcorticale functionele en structurele veranderingen is7.
In figuur 1 is te zien dat stress ook een grote impact heeft op het ontwikkelen
van een depressie door middel van het reguleren/activeren van de HPA-as8.

Figuur 1. Psychobiologisch model over de pathofysiologie van een depressie7.

Psychosociaal onderzoek heeft aangetoond dat stressvolle gebeurtenissen
triggers kunnen zijn voor het ontwikkelen van depressies8. Tijdens een
stressvolle gebeurtenis wordt de HPA-as geactiveerd en wordt het stresshormoon
cortisol afgegeven door de bijnierschors9. De HPA-as activatie heeft een effect op

bepaalde hersenfuncties om adaptieve reacties te stimuleren zodat er uiteindelijk
een gepaste reactie op de stimulus komt10,11.
Wanneer cortisol wordt afgegeven bindt het aan glucocorticoidreceptoren (GR)
en mineralocorticoidreceptoren (MR) in het brein. Deze receptoren zijn vooral in
grootte hoeveelheden aanwezig in de prefrontale cortex (PFC)12,13 hippocampus
en de amygdala14,15.
Het is gebleken dat een toename van cortisol leidt tot atrofie van de
hippocampus en dit heeft verdere gevolgen voor de PFC die weer verbonden is
met andere hersenstructuren (Fig. 1). Beide hersengebieden zijn betrokken bij
depressies het is dus niet zo vreemd dat stress tot een depressie kan leiden16,17.
Stress heeft een grote invloed op het ontwikkelen van depressies18. Door
stressvolle gebeurtenissen vinden er structurele veranderingen in de hersenen
plaats en voornamelijk in de PFC en de hippocampus19,20,21. Wat een van de
belangrijkste systemen is tijdens de stress respons is de HPA-as. Deze wordt via
veel verschillende gebieden in de hersenen aangestuurd. Tijdens een depressie
zijn deze gebieden verstoord en dit heeft effect op de werking van de HPA as.
Uitgaande van de monoamine hypothese zijn de neurotransmitters serotonine en
noradrenaline bij depressies betrokken22.
Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen en mannen andere gedragsuitingen
hebben als gevolg van langdurige stress. Stress kan leiden tot de ontwikkeling
van internaliserende stoornissen, zoals een depressie23. Deze stoornissen hebben
een hogere prevalentie bij vrouwen24. Maar stress kan ook leiden tot
externaliserende stoornissen zoals antisociaal en agressief gedrag. In
tegenstelling tot depressies komen deze stoornissen vaker bij mannen voor25,26.
Is het mogelijk dat er sexe verschillen zijn in de hersenstructuren, systemen,
circuits en neurotransmitters die invloed hebben op effecten van stress? En dat
deze verschillen dan ook effect hebben op de gedragsuitingen ten gevolge van
stress?
In deze scriptie ga ik verschillende aspecten van de hersenen behandelen en de
verschillen tussen vrouwen en mannen. Ik zal kijken naar effecten van stress op
hersenstructuren die betrokken zijn bij depressies zoals; de HPA-as, de
prefrontale cortex, de hippocampus, brain-derived-neurotrophic factor (BDNF) en
op de neurotransmitter serotonine. Per hersenstructuur zal behandeld worden of
er eventuele sexe verschillen aanwezig zijn en of deze effect hebben op
stressreacties en wellicht invloed hebben op de gedragingen tijdens een
depressie.
Mijn hypothese is dat er verschillen zijn in de HPA-as, prefrontale cortex,
hippocampus, BDNF en serotoninesysteem tussen vrouwen en mannen en dat
deze verschillen leiden tot verschillende gedragingen, agressie bij mannen en
depressie bij vrouwen, ten gevolge van stress.

2.1 Het effect van stress op de HPA-as
Psychosociaal onderzoek heeft aangetoond dat stressvolle gebeurtenissen
triggers kunnen zijn voor het ontwikkelen van depressies27.
Tijdens een stressvolle gebeurtenis wordt de hypothalamus-hypofysebijnierschors as (HPA-as) geactiveerd en is er secretie van het
adrenocorticotrophic hormone releasing factor (CRF) en vasopressine (AVP)
vanuit de hypothalamus. Dit leidt tot activatie van de hypofyse wat op zijn beurt
het adrenocorticotrophic hormoon (ACTH) afgeeft28. Door ACTH gaat de
bijnierschors glucocorticoïden, cortisol in mensen, afgeven29 (Fig.2).
Cortisol is hét stresshormoon en heeft effect op verschillende organen en
hersencircuits zoals de hippocampus, amygdala en de prefrontale cortex. Deze
systemen hebben allemaal een feedback mechanisme naar de HPA –as30. Cortisol
inhibeert de afgifte van CRH en AVP en heeft een directe inhibitie op de ACTH
afgifte door de hypofyse31 (Fig. 2).
Chronische HPA-as ontregeling is geassocieerd met het ontwikkelen van
stemming- en angststoornissen zoals een depressie32,33,34.

Figuur 2. Een schematisch overzicht van de HPA-as. En de werking van glucocorticoiden op de
verschillende hersengebieden90.

Glucocorticoiden hebben veel invloed op de hippocampus, de PFC en de
amygdala vanwege hun grote hoeveelheden glucocorticoïd receptoren35,36. Er zijn
twee typen glucocorticoïd receptoren; de lage affiniteit glucocorticoïd receptor
(GR) en de hoge affiniteit mineralocorticoïd receptor (MR). De MR en de GR zijn

nucleaire receptoren en hebben invloed op gen transcriptie factoren. De MR
wordt ook gevonden in het membraan en heeft effect op snelle non-genetische
processen36,37. De non-genetische MR wordt verondersteld de stress respons te
initiëren38. De MR is ook verantwoordelijk voor de regulatie van het basale
circadiane ritme van de HPA-as activiteit39. Recentelijk is gevonden dat de MR
ook invloed heeft op de stress respons via negatieve feedback40.
Een van de primaire functies van de GR is het normaliseren van
hersenactiviteit naar het prestress niveau door negatieve feedback van de HPAas41. Ook induceert de GR genetische processen die voorkomen dat de initiële
reactie op stress te hoog wordt en zorgt voor het beëindigen van de stress
respons42. De GR wordt alleen geactiveerd tijdens hoge concentraties
glucocorticoiden43.
Afwijkingen van de HPA-as activiteit, gevonden in depressies, kunnen
geassocieerd worden met veranderingen in het aantal of de functie van GR en
MR. Ook al zijn deze receptoren zijn verschillend verspreid over de
hersengebieden, ze zijn samen gevonden in grote aantallen in de hippocampus43,
een belangrijk regelcentrum van de HPA-as activiteit44. Er wordt verondersteld
dat de MR/GR balans cruciaal is voor emotionele reactiviteit, mentale stabiliteit
en coping met stress45.
De HPA-as heeft veel invloed op de interactie tussen stress en het functioneren
van het brein, er wordt dan ook vaak een abnormale HPA-as aangetroffen in
patiënten met depressies. Studies hebben aangetoond dat bij patiënten met een
depressie er een verhoogde concentratie cortisol is in het speeksel bloed en
urine. Maar ook dat de hypofyse en de bijnierschors groter en actiever zijn
tijdens een depressie46.
Ook is er bekend dat de glucocorticoïd gemedieerde feedback verzwakt is
tijdens depressies47. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan zijn dat tijdens een
depressie de mRNA expressie van de GR afneemt48.
2.2 Het effect van stress op de PFC en de hippocampus
Bij extreme of langdurige stress kunnen de hersenen veranderd worden op een
maladaptieve manier.
De meeste studies over depressies hebben hun primaire focus op de
prefrontale cortex en de hippocampus. Dit komt doordat deze hersengebieden
verantwoordelijk zijn voor de glucocorticoid feedback aan de hypothalamushypofyse-bijnierschors –as49.
Laesies in de PFC leiden tot afgenomen concentratie, afgenomen initiatief en
gedwongen gedachten, dit zijn symptomen die geassocieerd worden met
depressies. Laesies van de linker PFC leiden zelfs tot een depressieve toestand50.
Verschillende studies hebben aangetoond dat het cognitief functioneren van de
PFC sterk afneemt tijdens stressvolle situaties51.
De mediale PFC (mPFC) speelt een belangrijke rol in het integreren van
cognitieve en emotionele relevante informatie52. Dit hersengebied bevat hoge
levels glucocorticoid receptoren53,54 en reguleert de HPA-as activiteit tijdens een
stressvolle gebeurtenis55. Het blijkt dat het dorsale gedeelte van de mPFC een
inhibitoire werking heeft op de HPA-as en het ventrale gedeelte waarschijnlijk
een exciterende werking56.

Klinische onderzoeken suggereren dat disfunctioneren van de mPFC geassocieerd
is met depressies57. Een mogelijke verklaring voor deze associatie zou kunnen
zijn dat tijdens langdurige stress er veranderingen optreden in het aantal
axospinale synapsen op apicale dendrieten van pyramidale neuronen in de mPFC.
Deze nemen tijdens langdurige stress met 33% van het totale aantal af58 en dit
zou effect kunnen hebben op het functioneren van de mPFC. Niet alleen is er een
afname van dendrieten in de PFC maar ook in de hippocampus59 (Fig. 3) De
amygdala neemt ook af in volume maar de activiteit neemt toe (Fig. 3)
Het lijkt erop dat chronische stress de gebieden die negatieve feedback geven
op de stress respons verzwakken en dat de gebieden die de stress response
versterken worden versterkt60 (Fig 2).

Figuur 3. Schematisch overzicht van veranderingen in de hersenen die plaatsvinden tijdens
stress90.

De hippocampus is een van de meest onderzochte hersenstructuren in relatie tot
depressie. De hippocampus speelt een fundamentele rol in leren en geheugen61.
Het zou zo kunnen zijn dat wanneer de functie van de hippocampus tekort schiet
er een onjuiste context-afhankelijke emotionele reactie kan plaatsvinden62 .
De hippocampus is sterk verbonden met de hypothalamus en heeft en een
inhibitoire werking op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors as (HPA- as).
Hiermee heeft de hippocampus invloed op de stress regulatie wat ook betrokken
is bij de ontwikkeling van depressies63,64 (Fig. 2).
De hippocampus bevat veel corticosteroïde receptoren65 . Abnormaliteiten in GR
levels in de PFC en de hippocampus zouden betrokken kunnen zijn bij stress
geïnduceerde verandering van de corticosteroïd negatieve feedback66. Deze
verstoring van de negatieve feedback kan leiden tot een depressie (Fig. 1) De GR
is gevoelig voor veranderingen in corticosteroïd secretie, de GR in de
hippocampus is voornamelijk gevoelig voor hoge cortisol concentraties67.
Wanneer de cortisol concentraties herhaaldelijk stijgen tijdens langdurige stress
kan dit leiden tot een afname van de GR in het cytosol66.

Glucocorticoïden reguleren neuronale overleving en neurogenese wat een effect
kan hebben op depressies68. Altman en Das69 (1965) laten zien dat er nieuwe
neuronen worden geproduceerd in de dentale gyrus van de hippocampus.
Er zijn stressoren die een invloed hebben op de ontwikkeling en overleving
van nieuwe cellen. Deze worden waarschijnlijk gemedieerd door de HPA-as.
Studies hebben aangetoond dat corticosterone tot een afname van nieuwe cel
productie in de hippocampus leidt70,71. Door de afname van celproductie neemt
het volume van de hippocampus af tijdens een depressie. Het wordt
verondersteld dat dit een gevolg is van een ontregeling van de HPA-as waardoor
de concentratie glucocorticoiden in de hippocampus stijgt en leidt tot neuronale
degeneratie72,73.
Een afgenomen grootte van de hippocampus of een disregulatie van de PFC zijn
hoogst waarschijnlijk betrokken bij de pathogenese van depressies. Deze
hersengebieden hebben een feedbacksysteem naar de HPA –as en wanneer dit
systeem verstoord raakt kan het effect hebben op de hersenfuncties en leiden tot
een depressie74.
Het is duidelijk dat er structurele veranderingen in de hersenen plaatsvinden
tijdens stress. Een mogelijke oorzaak hiervoor zou een afname van de brainderived-neurotrophic-factor (BDNF) kunnen zijn75.
2.3 Het effect van stress op BDNF
In het vorige hoofdstuk noemde ik al dat er een volume afname is van de PFC en
de hippocampus tijdens een depressie en dat een mogelijke oorzaak hiervoor een
afname in brain-derived neurotrophic factor (BDNF) kan zijn75,76,77.
BDNF speelt een belangrijke rol in neuronale groei, overleving en ontwikkeling
van neuronen, maar ook in het vertakken van zenuwvezels en synaptische
plasticiteit in de volwassen hersenen78. BDNF medieert in deze processen door
het activeren van DNA-bindende factoren die gen transcriptie stimuleren79.
Er is een veel voorkomende polymorfisme in het gen dat codeert voor BDNF
genaamd Val en Met. Deze polymorfismen hebben een effect op het transport en
de afgifte van de BDNF80 . Mensen met een Met allel worden geboren met een
kleine hippocampus die abnormaal functioneert75,81. Dit kan leiden tot
hypersensitiviteit van de hippocampus tijdens stress82 . Verschillende studies
hebben aangetoond dat het hebben van een Met allel, in combinatie met een
serotonine transporter allel polymorfisme en psychosociale stress, een verhoogde
kwetsbaarheid voor depressies hebben83.
De hippocampus bevat in gezonde mensen hoge concentraties BDNF. Studies
hebben aangetoond dat er lage concentraties BDNF in de prefrontale cortex en
hippocampus aanwezig zijn tijdens depressies84,85. In patiënten met een ernstige
depressie zijn er zelfs extreem lage BDNF concentraties gevonden86.
BDNF is niet de enige factor die belangrijk is bij de groei en overleving van
hersencellen maar ook de neurotransmitter glutamaat87. Acute stress verhoogt
synaptische glutamaat neurotransmissie in, bijvoorbeeld, de hippocampus en
verhoogt hiermee ook de BDNF concentraties en stimuleert neuroplasticiteit.
Nadat de stressvolle situatie verdwenen is zal het systeem zijn ruststand weer

aannemen88. Echter tijdens chronische stress stijgt de glutamaat concentratie
zodanig dat het receptoren activeert buiten de synaps, bijvoorbeeld neuronen.
Hyperactivatie van deze receptoren verhoogt het intracellulaire calcium naar een
concentratie dat het niet meer de BDNF concentratie verhoogd maar juist
verlaagt en dit leidt tot atrofie en apoptose van de neuron89.
Als deze disregulatie, door glutamaat, chronisch is kan het leiden tot een
hypoactiviteit van corticale hersengebieden88. Dit kan invloed hebben op andere
hersengebieden die betrokken zijn bij depressies.
Dus anders geformuleerd; stress onderdrukt de synthese van BDNF in de
hippocampus90. Omdat BDNF een belangrijke rol speelt in neuroplasticiteit is het
een belangrijke factor in de pathofysiologie van depressies. Een afname van de
BDNF wordt geassocieerd met een afname van de synaptische plasticiteit en
neuronale atrofie91.
Verondersteld wordt dat er tijdens nieuwe situaties neurogenese door BDNF
in de hippocampus plaatsvindt92. Dit zorgt ervoor dat het hippocampus netwerk
nieuwe situaties leert en daaraan adapteert93.
Een disfunctie in dit systeem, vooral in neurogenese, kan leiden tot het
maladaptief leren van stressvolle situaties en dit heeft effect op het ontstaan van
depressies94,95.
Een andere factor die leidt tot de synthese van BDNF is serotonine. Maar tegelijk
stimuleert BDNF transcriptie van genen die betrokken zijn bij het serotonine
systeem, zoals de serotonine transporter en tryptofaan hydrolase. De
mogelijkheid om het serotonine systeem te laten adapteren en veranderen als
reactie op verschillende stimuli wordt beïnvloed door BDNF96.
Samengevat, stress leidt tot een afname van de BDNF concentratie90. En er zijn
studies die suggereren dat dit komt door ,onder andere, een gereduceerde
serotonine signalering97.
2.4 Het effect van stress op het serotoninesysteem
Het vorige hoofdstuk is geëindigd met dat stress een effect heeft op de BDNF
concentratie en dat dit een effect heeft op het serotonine systeem. Lage
serotonine concentraties of een ontregeling van het serotonine systeem leiden
vaak tot psychopathologie zoals depressies, zelfmoord en agressie98,99,100.
Serotonine is bekend geworden door de eerste theorie die verwoord was over
depressies, de monoamine hypothese. Deze hypothese wordt nog steeds
gebruikt. De hypothese verondersteld dat depressies veroorzaakt worden door
een deficiëntie van de monoaminen noradrenaline, serotonine of beide101.
Veel studies hebben aangetoond dat er een aantal onderdelen van het
centrale serotonerge circuit gevoelig zijn voor stress. Dit is gedeeltelijk
gebaseerd op de aanwezigheid van serotonine en serotonine receptoren in stress
gerelateerde gebieden zoals de hippocampus en de hypothalamus102,103.
Serotonine wordt gesynthetiseerd uit tryptofaan in de raphe nuclei105,106. Deze
neuronen projecteren vanuit de raphe nuclei onder andere naar de frontale
cortex, hippocampus, hypothalamus en de amygdala107.
Het disfunctioneren van het serotonine systeem is meestal betrokken bij
mentale afwijkingen zoals depressies108.

Tryptofaan hydroxylase is een enzym dat helpt bij de synthese van serotonine109.
Tijdens stress is er een verhoogde activiteit van dit enzym, deze activiteit wordt
gereguleerd door binding van corticosteroïden op glucocorticoid receptoren110.
Het is aangetoond dat de raphe nuclei veel glucocorticoid receptoren (GR) ,in
tegenstelling tot mineralocorticoidreceptoren (MR), bevat111. Omdat de GR een
lage affiniteit heeft voor corticosteroïden wordt deze alleen gemedieerd wanneer
er hoge concentraties corticosteroïden aanwezig zijn112 . Dit suggereert dat de
hypothalamus-hypofyse-bijnierschors –as (HPA-as) een rol heeft in de
neurochemische effecten tijdens stress110.
Serotonine synthese is laag in depressieve patiënten en dat kan verklaard
worden op verschillende manieren113. Een afname in serotonine synthese kan
leiden tot een depressie, of een depressie leidt tot een afname van serotonine
synthese. Hoewel onderzoeken hebben laten zien dat een serotonine afname
leidt tot depressies is niet zo dat een afname van serotonine bij ieder individu tot
een depressie leidt. Het is mogelijk dat een depressieve episode het serotonine
circuit verandert op een dusdanige manier dat het individu gevoeliger wordt voor
de effecten van toekomstige veranderingen in serotonine concentraties88.
3.1 Het effect van sexe verschillen op de stressregulatie
Sexe verschillen in stress regulatie zijn belangrijk voor de fysiologische
verschillen in mannelijke en vrouwelijke hersenen. Hierdoor kunnen we de
prevalenties voor ziektes geassocieerd met stress beter vaststellen114. In dit
hoofdstuk ga ik dezelfde hersenstructuren behandelen maar nu met als centraal
middelpunt de verschillen tussen vrouwen en mannen.
Langdurige stress gaat bij vrouwen vaak over in depressies en bij mannen in
agressie. Ook is het zo dat depressies twee keer zo vaak bij vrouwen
voorkomen115,116. Studies hebben laten zien dat de aangeboren strategie voor
het omgaan met stress anders is in vrouwelijke hersenen dan in mannelijke
hersenen117,118. Dit zou een onderliggende reden kunnen zijn dat het gedrag
tussen de sexe verschilt. Over het algemeen is het zo dat mannen sneller en
meer fysieke agressie gebruiken dan vrouwen119.
3.1.1 De HPA-as
De hypothalamus-hypofyse-bijnierschors as (HPA-as) wordt geactiveerd tijdens
stressvolle gebeurtenissen en wordt er uiteindelijk cortisol (een glucocorticoid)
afgegeven120,121. Glucocorticoiden hebben een negatieve feedback naar de
hersenen waar ze de HPA as activiteit inhiberen120. Dit doen ze door invloed uit
te oefenen op de glucocorticoid receptor in de hersenen122.
Unipolaire depressies komen twee keer zo vaak voor bij vrouwen tijdens hun
reproductieve jaren123,124. Een gedeeltelijke oorzaak hiervoor is dat er een
interactie plaatsvindt in vrouwen tussen de HPA-as, de hypothalamo-pituitarygonad as (HPG- as) en de fluctuaties van circulerende sex hormonen125.
Dat vrouwen een hogere prevalentie hebben, vooral tijdens hun reproductieve
jaren, suggereert dat fluctuaties in sex hormonen een belangrijke rol spelen in de
kwetsbaarheid voor stemmingsstoornissen. De amplitude van het estradiol ritme
in vrouwen met een zware depressie is veel hoger dan in (vrouwelijke)controle
groepen126.

Studies hebben aangetoond dat oestrogenen de HPA –as activiteit
versterken127,128 en dat ze de cortisol releasing hormone (CRH) productie
stimuleren, en dus uiteindelijk ook de cortisol afgifte9, 129. Terwijl androgenen de
CRH productie juist inhiberen129. Vrouwen hebben ook een sterkere verhoging
van ACTH en corticosterone tijdens een stress reactie130,131,132. Dit zouden
mogelijke verklaringen kunnen zijn voor het verschil in prevalentie114.
De meeste cellulaire reacties op CRH worden gemedieerd door de CRH receptor
(CRHR) met het G-eiwit, G(s). Dierlijke studies hebben aangetoond dat er een
sterkere CRHR-G(s) koppeling is in het vrouwelijk brein en dat bij mannen de
CRH receptor selectiever is. Vrouwelijke CRHR neuronen zijn gevoeliger voor lage
concentraties CRH en zijn minder adaptief aan hoge concentraties CRH. Dit zou
een van de onderliggende mechanismen kunnen zijn waarom vrouwen een
verhoogde prevalentie hebben voor stress gerelateerde psychopathologie133.
De cortisol productie is sneller in mannen dan in vrouwen134,135. Wat hieraan
gerelateerd kan zijn is het aantal CRH-expessing neuronen in de hippothalamus
(PVN). Bij mannen neemt het aantal CRH neuronen toe met de leeftijd en
mannen hebben significant meer CHR neuronen dan vrouwen114. Een mogelijke
verklaring voor het verschil in het aantal CRH neuronen is dat de hoeveelheid
mede bepaald wordt door de activatie van sex hormonen136.
Elakovic et al. hebben aangetoond dat de bindingscapaciteit van het hormoon
corticosterone aan de GR en MR significant hoger is in het cytosol van de
hippocampus in mannen, wat een van de belangrijkste hersenstructuren is die
invloed heeft op de HPA-as137. Dit resultaat suggereert dat sexe verschil in het
GR/MR bindingsactiviteit een van de onderliggende mechanismen kan zijn wat
leidt tot een verhoogde basale en stress geïnduceerde HPA-as activiteit in
vrouwen138,139.
Verder is aangetoond dat sex hormonen een invloed hebben op de GR expressie
in de hypofyse. Studies hebben laten zien dat oestrogenen de GR expressie
verlagen140, terwijl een ovariectomie leidt tot een verhoging van de GR
expressie141.
3.1.2 De PFC en de hippocampus
De hippocampus en prefrontale cortex (PFC) spelen een belangrijke rol in het
integreren van emoties, leren en geheugen en hebben beide invloed op de HPAas52,63,64.
Morfometrische studies hebben sexuele dimorfisme in verschillende
hersenstructuren aangetoond. Mannen hebben, ten opzichte van vrouwen,
grotere volumes of verschillen in neuronale dichtheid in limbische gebieden zoals
de hypothalamus142 en de amygdala143. Vrouwen daarentegen hebben een
grotere ventrolaterale PFC 144,145,146,147. Goldstein et al148 hebben aangetoond dat
er ook sexuele dimorfismen zijn in de hypothalamus en de hippocampus.
Er is verder nog weinig bekend over verschillen in de hersenstructuren tussen
vrouwen en mannen.

3.1.3 BDNF
BDNF speelt een belangrijke rol in neuronale groei, overleving en ontwikkeling
van neuronen, maar ook in het vertakken van zenuwvezels en synaptische
plasticiteit in de volwassen hersenen90.
Vrouwen hebben een verandering in BDNF concentratie tijdens een stress
respons, mannen laten dit niet zien. Nadat de stress response beëindigd was
werd de BDNF concentratie bij beide sexe weer gelijk aan de baseline. Dit
suggereert dat er een verschil is tussen vrouwen en mannen in de stress
response met betrekking tot BDNF149.
Ook over dit systeem is nog vrij weinig bekend over de verschillen tussen
vrouwen en mannen en wat het effect daarvan is op de systemen die betrokken
zijn bij stress.
3.1.4 Serotonine
Veel studies hebben aangetoond dat er een aantal onderdelen van het centrale
serotonerge circuit gevoelig zijn voor stress. Met name de hippocampus en de
hypothalamus waar serotonine aanwezig is en er serotonine receptoren zijn102,103.
Klinische studies suggereren dat sexe verschillen in depressies geassocieerd zijn
met functionele polymorfismen van de serotonine transporter150,151,152,153 en
tryptofaan hydroxylase154,155.
Aangetoond is dat de synthese van serotonine met 52% sneller gaat in het
mannelijk brein dan in het vrouwelijk brein156. Omdat serotonine met depressies
wordt geassocieerd wordt gesuggereerd dat de snelheid van serotonine synthese
in vrouwen gerelateerd kan zijn hun prevalentie voor depressies156. Dierlijke
studies hebben aangetoond dat vrouwelijke ratten minder snel adapteren aan
stress dan mannelijke ratten en dat serotonine hierbij een rol speelt157.
Het blijkt dat vrouwen en mannen ongeveer een gelijke serotonine opslag
hebben in de hersenen. Wanneer er een verhoogd gebruik van serotonine nodig
is tijdens een stressvolle situatie is de langzamere synthese in vrouwen wellicht
minder efficiënt om de adequate serotonine concentraties te behouden. In
stressvolle situaties neemt de serotonine concentratiemeer af bij vrouwen dan bij
mannen en dit leidt tot een verhoogde prevalentie156.

4.1 Discussie & conclusie: Het effect van stress op gedrag
Depressie is een van de meest levensbedreigende mentale aandoeningen2
Depressieve patienten hebben een hoger risico in het ontwikkelen van ernstige
lichamelijke aandoeningen5.
Er is redelijk veel bekend welke mechanismen in de hersenen van invloed zijn
op het ontwikkelen van een depressie. Duidelijk is geworden dat stress een zeer
grote impact heeft op het ontwikkelen van een depressie8.
Studies hebben aangetoond dat vrouwen die langdurige stress ondervinden
vaak een depressie ontwikkelen. Echter mannen die langdurige stress
ondervinden worden vaak agressief23,25,26.
Is het mogelijk dat er sexe verschillen zijn in de hersenstructuren, systemen,
circuits en neurotransmitters die invloed hebben op effecten van stress? En dat
deze verschillen dan ook effect hebben op de gedragsuitingen ten gevolge van
stress?
In tabel 1 staat een overzicht van alle behandelde verschillen in hersenstructuren
en systemen die een mogelijke invloed kunnen hebben op gedrag als gevolg van
stress.
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Tabel 1. De verschillen tussen mannen en vrouwen.
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4.1.1 De HPA-as
De verschillen tussen mannen en vrouwen zitten voornamelijk in de activiteit van
de HPA-as, deze is actiever in vrouwen dan in mannen127,128. Dit wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door de interactie tussen de HPA-as, de HPG- as en
fluctuaties van circulerende sex hormonen van vrouwen125.
Studies hebben aangetoond dat oestrogenen de HPA –as activiteit
versterken127,128 en daarmee de ATCH158,159 en cortisol afgifte9. In tegenstelling
tot oestrogenen inhiberen androgenen de HPA-as, met name de CRH
productie160. Wanneer er bij mannen estradiol wordt toegediend krijgen zij een
versterkte cortisol respons tijdens stress161.
Er is ook een verschil in CRH receptor binding tussen mannen en vrouwen.
Dierlijke studies hebben aangetoond dat er een sterkere CRHR-G(s) koppeling is
in het vrouwelijk brein en dat bij mannen de CRH receptor selectiever is.
Vrouwelijke CRHR neuronen zijn gevoeliger voor lage concentraties CRH en zijn
minder adaptief aan hoge concentraties CRH133.
Andere studies hebben aangetoond dat de cortisol productie sneller is in
mannen134,135. Een mogelijke verklaring is dat het aantal CRH-expessing
neuronen in de hippothalamus verschilt tussen mannen en vrouwen136. Een
mogelijke verklaring voor het verschil is dat de hoeveelheid CRH neuronen mede
bepaald wordt door de activatie van sex hormonen162.
Elakovic et al. hebben aangetoond dat de bindingscapaciteit van het hormoon
corticosterone aan de GR en MR significant hoger is in het cytosol in de
hippocampus van mannen,wat een van de belangrijkste hersenstructuren is die
invloed heeft op de HPA-as137. Dit resultaat suggereert dat sexe verschil in de
GR/MR bindingsactiviteit een van de onderliggende mechanismen kan zijn wat
leidt tot een verhoogde basale en stress geïnduceerde HPA-as activiteit in
vrouwen138,139.
Andere studies hebben aangetoond dat sex hormonen een invloed hebben op de
GR expressie in de hypofyse. Ze hebben gevonden dat oestrogenen de GR
expressie verlagen140, terwijl een ovariectomie leidt tot een verhoging van de GR
expressie141.
Verschillende studies hebben aangetoond dat ervaringen vanuit de kindertijd de
reactiviteit van de HPA –as kan veranderen. Deze studies lieten ook zien dat
deze veranderingen gedeeltelijk gemedieerd worden door modificaties van
genen, ook al zijn er geen echte veranderingen van het onderliggende DNA
(epigenetische veranderingen). Deze epigenetische modificaties komen vooral
voor in het gen voor de glucocorticoid receptor, welke de effecten van het
cortisol helpt te mediëren88.
Stress heeft een zeer grootte impact op de HPA-as, stress activeert deze
namelijk. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de HPA-as. De verschillen
tussen mannen en vrouwen en is voornamelijk van toepassing op de activiteit
van de HPA-as. De belangrijkste reden hiervoor is de invloed van oestrogenen op
de HPA-as activiteit. Maar ook het effect van oestrogenen op de
glucocorticosteroid receptoren. Aangezien de GR wordt geactiveerd wanneer de
glucocorticoid concentratie hoog is, wat het geval is tijdens stress, en

oestrogenen voor een afname van het aantal GR zorgt zou dit een effect kunnen
hebben op de stress respons. Er is geen studie gedaan over het effect van stress
en de HPA-as op gedrag.
4.1.2 De PFC en de hippocampus
Er is zeer weinig bekend over de verschillen tussen mannen en vrouwen met
betrekking tot de PFC en de hippocampus. Wel hebben een paar studies sexuele
dimorfismen aangetoond. Mannen hebben, ten opzichte van vrouwen, grotere
volumes in limbische gebieden zoals de hypothalamus142 en de amygdala143.
Vrouwen daarentegen hebben een grotere ventrolaterale PFC144,145,146,147
Goldstein et al. hebben aangetoond dat er ook sexuele dimorfismen zijn in de
hypothalamus en de hippocampus148.
Studies suggereren dat oestrogenen factoren kunnen stimuleren die leiden tot
PFC ontregeling maar ook bepaalde factoren kunnen inhiberen die de functies
van de PFC beschermen. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn dat vrouwen met
hoge oestrogeen concentraties een grotere PFC ontregeling ondervinden tijdens
stress163.
Er zijn absoluut structurele veranderingen in de hersenen tijdens stress. Bij
vrouwen spelen oestrogenen wederom een belangrijke rol. Ook de PFC en de
hippocampus bevatten veel glucocorticoid receptoren, het kan zijn dat ook in
deze gebieden oestrogenen een effect hebben op het aantal cortisteroid
receptoren. Er is nog onvoldoende bekend over de verschillen in
hersenstructuren tussen mannen en vrouwen. Het is duidelijk dat er nog meer
onderzoek naar moet worden gedaan.
4.1.3 BDNF
Er is weinig bekend over de BDNF en de verschillen tussen mannen en vrouwen.
Lin & ter Horst et al. hebben aangetoond dat vrouwen een verandering in BDNF
concentratie laten zien tijdens een stress respons, mannen laten dit niet zien. Bij
vrouwtjes ratten die langdurige stress ondergingen werd een verlaging van BDNF
concentratie in de prelimbische PFC gevonden. Maar tijdens acute stress een
verhoging van de BDNF concentratie in de hippocampus (dentale gyrus) Nadat
de stress response beëindigd was werd de BDNF concentratie bij beide sexe weer
gelijk aan de baseline164.
Het is duidelijk dat stress een effect heeft op BDNF. Er is alleen bij vrouwen een
verandering in BDNF concentratie tijdens stress en niet bij mannen. Dit
suggereert dat er een verschil is tussen vrouwen en mannen in de stress
response met betrekking tot BDNF. Echter Lin & ter Horst et al. verwachten dat
veranderingen van en verschil in BDNF concentratie tussen mannen en vrouwen
geen effect zal hebben op gedrag164.
4.1.4

Serotonine

Tryptofaan hydroxylase is een enzym dat helpt bij de synthese van serotonine.
Tijdens stress is er een verhoogde activiteit van dit enzym, deze activiteit wordt
gereguleerd door binding van corticosteroïden op glucocorticoid receptoren164.

Het is aangetoond dat de raphe nuclei veel glucocorticoid bevat111. Dus ook hier
zijn oestrogenen van toepassing vanwege hun invloed op de GR.
Aangetoond is dat gemiddeld over de hele hersenen de synthese van serotonine
52% sneller gaat in het mannelijk brein dan in het vrouwelijk brein156. Dierlijke
studies hebben aangetoond dat vrouwelijke ratten minder snel adapteren aan
stress dan mannelijke ratten en dat serotonine hierbij een rol speelt157.
Het blijkt dat vrouwen en mannen ongeveer een gelijke serotonine opslag
hebben in de hersenen. Wanneer er een verhoogd gebruik van serotonine nodig
is tijdens een stressvolle situatie is de langzamere synthese in vrouwen wellicht
minder efficiënt om de adequate serotonine concentraties te behouden165.
Er is een effect van stress op serotonine maar het is nog niet duidelijk wat een
impact het heeft op het serotonine systeem. Er zijn verschillen tussen mannen
en vrouwen gevonden in de snelheid van synthese en wat een effect dat kan
hebben op de serotonine concentratie tijdens een stress respons. Er is te weinig
bekend om een conclusie te formuleren over het effect van serotonine op
verschillen in gedrag tussen mannen en vrouwen.
4.1.5 conclusie
Stress heeft een belangrijke invloed op de werking van de HPA-as, het leidt tot
structurele veranderingen in de hersenen, het onderdrukt de synthese van BDNF
en er is een effect op het serotoninesysteem. Dus mijn eerste hypothese, er zijn
verschillen tussen mannen en vrouwen in het effect van stress op de HPA-as,
PFC, hippocampus, BDNF en serotonine, klopt.
Mijn tweede hypothese was moeilijk te bewijzen. Er is duidelijk onvoldoende
onderzoek gedaan naar het effect van stress op verschil in gedrag tussen
mannen en vrouwen. Dus mijn tweede hypothese verwerp ik.
Toch een belangrijk punt om te vermelden is dat oestrogenen een grote invloed
hebben op de hersensystemen die betrokken zijn bij stress. Studies hebben laten
zien dat oestrogenen de GR expressie verlagen140. De amygdala bevat veel
glucocorticoid receptoren en is onder andere betrokken bij agressie. wellicht
hebben vrouwen door hun oestrogenen minder GR in de amygdala en heeft de
stress response minder effect waardoor vrouwen minder agressief worden. Dit is
puur hypothetisch en zal nog onderzocht moeten worden.
Een ander belangrijk punt is de rol van de corticosteroid receptoren. Bij drie (de
HPA-as, PFC, hippocampus en serotonine) van de vier behandelde
hersensystemen hadden ze invloed op de stress response.
Er zijn meedere GR en MR polymorfismen die verantwoordelijk kunnen zijn voor
individuele verschillen in neuronale reacties op corticosteroiden166,167. Sommige
polymorfismen kunnen de gevoeligheid voor corticosteroiden in het brein
verhogen. De dragers van deze mutatie hebben een hoger risico op een
depressie167.
Het kan zijn dat de interactie tussen sex hormonen en corticosteroid receptoren
een van de belangrijkste onderliggende mechanismen is die leidt tot een hogere
prevalentie bij vrouwen. Maar ook dat corticosteroid receptoren invloed kunnen

hebben op het verschil in gedrag. Glucocorticoiden spelen namelijk ook een
belangrijke rol tijdens sociale conflicten waarbij agressie betrokken is168. Door
een sterke toename van cortisteroiden tijdens een conflict wordt de stress
respons geactiveerd en agressie getriggerd38. Aangezien oestrogenen leiden tot
een afname van de GR kan dit een effect hebben op gedrag in vrouwen tijdens
bepaalde situaties, bijvoorbeeld tijdens stress. Om dit te bewijzen zal er
onderzoek moeten worden gedaan.
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