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De neurobiologie van adolescente 
nicotine blootstelling
Adolescentie is de overgangsperiode tussen kind en volwassenheid, waarin 
individuen onafhankelijk worden van hun ouders en de beschermde om-
geving waarin ze zijn opgegroeid verlaten. Deze periode komt voor bij 
verschillende zoogdiersoorten, en de bij adolescentie behorende gedrags-
kenmerken zijn in zowel de mens als bijvoorbeeld de rat te herkennen. Dit 
karakteristieke gedrag gaat gepaard met het nemen van risico’s, een ver-
hoogde impulsiviteit en interesse in sociale interacties met andere ado-
lescenten. Adolescent gedrag wordt veroorzaakt doordat hersengebieden, 
die betrokken zijn bij verschillende cognitieve processen, nog in ontwik-
keling zijn. De prefrontale cortex (PFC) is hiervan een voorbeeld.
De adolescentie is tevens een periode waarin veel jongeren in aanraking 
komen met drugs, zoals nicotine uit tabaksrook. Een groot gedeelte van 
de rokers (~90%) begint met roken tijdens de adolescentie. Niet alleen 
mensen, maar ook knaagdieren blijken tijdens de adolescentie gevoeliger 
voor de verslavende effecten van nicotine, en minder gevoelig voor de 
ontwenningsverschijnselen. Daarbij zijn mensen die beginnen met roken 
tijdens de adolescentie kwetsbaarder om verslaafd te raken, en hebben ze 
een groter risico op het krijgen van psychiatrische aandoeningen. Nicotine 
kan wellicht een verstorend effect hebben op de adolescente ontwikkeling 
van het brein. Omdat het in de humane populatie moeilijk is om oorzaak 
en gevolg van elkaar te onderscheiden door gen x omgevingsinteracties, 
heb ik gebruik gemaakt van een diermodel om de lange-termijn effecten 
van adolescente nicotine blootstelling te bestuderen. 

Hoofdstuk 2: Ontwikkeling van synapsen in de mPFC
De mediale PFC (mPFC) is één van de laatste hersengebieden die zich 
tijdens de adolescentie ontwikkelt. Deze late hersenontwikkeling bestaat 
uit een toename van innervatie vanuit andere hersengebieden, het elimi-
neren van synapsen en myelinisatie van zenuwcel connecties. Echter, het 
is onduidelijk wat dit betekent voor de moleculaire samenstelling van 
synapsen in de mPFC. In dit hoofdstuk heb ik met behulp van iTRAQ-
gebaseerde ‘proteomics’ technologie de samenstelling van het proteoom 
vergeleken van adolescente en volwassen mPFC synapsen. iTRAQ pro-
teomics is een zeer gevoelige techniek die het mogelijk maakt om synap-
tische eiwitten te detecteren en kleine veranderingen in eiwitexpressie te 
kwantificeren. Een groot aantal van de verschillend gereguleerde eiwitten 
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waren mitochondrieel van aard. Veel van deze eiwitten kwamen hoger tot 
expressie in de vroeg adolescente dieren, wellicht omdat er meer energie 
nodig is in een zich ontwikkelend brein. Tevens bleek dat een groot aantal 
gereguleerde eiwitten betrokken was bij afgifte van synaptische blaasjes, 
terwijl elektronen microscopische foto’s lieten zien dat er geen verschillen 
waren in het aantal synaptische blaasjes. Ontwikkelingsafhankelijke regu-
latie van eiwitten in of geassocieerd met synaptische blaasjes was niet 
aanwezig volwassenen de motor cortex, hetgeen suggereert dat de mPFC 
zich inderdaad later ontwikkelt dan een primair hersengebied zoals de 
motor cortex. Deze resultaten suggereren dat er verschillen kunnen zijn 
in de waarschijnlijkheid van afgifte van de transmitters en/of verschillen 
in synaptische plasticiteit, die wellicht het typische adolescente gedrag 
vanuit een moleculair en cellulair oogpunt verklaren.

Hoofdstuk 3: Adolescente nicotine blootstelling leidt tot cogni-
tieve achteruitgang
Adolescente blootstelling aan nicotine leidt in mensen op de korte ter-
mijn tot verminderde aandacht in een attentietaak. In dit hoofdstuk heb 
ik een diermodel voor adolescente nicotine blootstelling gebruikt om te 
onderzoeken of er lange termijn effecten zijn op attentie na een eerdere 
adolescente blootstelling aan nicotine. Ik heb hiervoor adolescente en 
volwassen ratten tien dagen lang, drie keer per dag geinjecteerd met 
nicotine (of saline als controle). Vijf weken na deze behandeling, toen 
beide groepen volwassen waren, heb ik ze getraind in een operante taak, 
de zgn. 5-choice serial reaction time task (5-CSRTT). Deze taak is ontwik-
keld om visuele aandacht te meten, en is ook geschikt voor het meten van 
motor impulsiviteit. Ik vond dat dieren, die tijdens de adolescentie met 
nicotine voorbehandeld waren geweest, een slechtere attentie hadden 
(ze respondeerden minder accuraat), en bovendien een verhoogde motor 
impulsiviteit vertoonden. Tevens zorgde adolescente nicotine blootstelling 
voor een verhoogde elektrisch gestimuleerde dopamine afgifte in de mPFC, 
wat mogelijk ook betrokken is bij het verstoorde gedrag. De conclusie uit 
dit werk is dus dat adolescente nicotine blootstelling leidt tot langdurige 
verandering, meetbaar in een cognitieve test tijdens volwassenheid.

Hoofdstuk 4: Regulatie van nicotine receptoren in de mPFC na 
adolescente nicotine blootstelling
Herhaaldelijke blootstelling aan nicotine, zoals bij roken, zorgt over het 
algemeen voor een verhoging van de expressie van nicotine acetylcholine 
receptoren (nAChRs), met name die met een hoge affiniteit voor nicotine 
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(α4β2-type). In dit hoofdstuk testte ik de hypothese dat adolescente nico-
tine blootstelling een ander effect heeft op de expressie van nAChRs dan 
nicotine toediening in volwassen dieren, zowel op de korte termijn (na 1 
dag) als op de lange termijn (na 5 weken). Ik vond dat adolescente nico-
tine blootstelling zorgt voor een verhoogde expressie van α4β2 recepto-
ren in de mPFC, terwijl nicotine injecties in volwassen dieren zorgen voor 
een lichte verhoging van de laag-affiniteits α7 receptor. Deze veranderde 
expressie van nAChRs was alleen te zien op de eerste dag na nicotine 
blootstelling, maar niet meer vijf weken later. Nicotine gestimuleerde do-
pamine afgifte in plakjes van de mPFC was niet meetbaar verhoogd in 
nicotine blootgestelde adolescenten. Vervolgonderzoek zou moeten uitwi-
jzen of de verhoging van nicotine receptoren in de mPFC leidt tot andere 
(elektrofysiologische) veranderingen.

Hoofdstuk 5: Nicotine blootstelling tijdens adolescentie is ver-
antwoordelijk voor synaptische veranderingen die zich ver-
talen in aandachtsstoornissen
Tenslotte heb ik onderzocht of er na adolescente nicotine blootstelling 
veranderingen in het synaptisch proteoom van de mPFC bestaan die ver-
antwoordelijk zijn voor de verminderde aandacht. Wederom heb ik ge-
bruik gemaakt van iTRAQ proteomics om verschillen in eiwitexpressie in 
mPFC synapsen van adolescent nicotine en saline voorbehandelde dieren 
te bestuderen. Vijf weken na adolescente nicotine blootstelling, op het-
zelfde tijdspunt als het begin van de training in de 5-CSRTT, zag ik met 
name een verminderde expressie van de metabotrope glutamaat receptor 
2 (mGluR2) in adolescent nicotine behandelde dieren. mGluR2 is een pre-
synaptisch gelokaliseerde autoreceptor, die bij stimulatie door overmatig 
glutamaat (bijvoorbeeld onder condities van hoog frequente stimulatie) 
zorgt voor vermindering van glutamaat afgifte van zijn eigen synaps. In 
overeenstemming met de verminderde expressie van mGluR2 in de mPFC, 
observeerden we een verminderde mGluR2-afhankelijke inhibitie van ex-
citatoire postsynaptische stroom (EPSCs) in piramidaal neuronen. Boven-
dien vonden we dat bij hoog frequente stimulatie de mPFC van adolescent 
nicotine blootgestelde dieren minder ‘korte-termijn depressie’ vertoonde 
dan controle dieren, een proces dat afhankelijk is van mGluR2 stimulatie. 
Samengevat betekent dit dat synapsen in de mPFC van adolescent nico-
tine blootgestelde dieren, zelfs wanneer deze dieren eenmaal volwassen 
zijn, minder goed glutamaat afgifte kunnen remmen, bijvoorbeeld bij hoge 
activiteit in de mPFC, zoals tijdens een aandachtstaak. De vermin derde 
mGluR2 expressie veroorzaakt de cognitieve vermindering gemeten in 
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de 5-CSRTT, aangezien lokale toediening van een mGluR2 agonist in de 
mPFC bij adolescent nicotine voorbehandelde dieren hun prestaties, dus 
hun aandacht, verbeterde. 

Conclusie
In dit proefschrift heb ik bevestigd dat adolescentie in ratten een periode 
van verhoogde kwetsbaarheid is, waarin drugs, in dit geval de door mij 
geteste drug nicotine, schadelijke cognitieve effecten kunnen ver oorzaken 
die langduriger van aard zijn dan wanneer ze worden toegediend tijdens 
de volwassenheid. Op de korte termijn leidt adolescente nicotine bloots-
telling tot een verhoging van nicotine receptoren in de mPFC. Op de lange 
termijn zorgt adolescente nicotine blootstelling voor een verlaging van 
mGluR2 in mPFC synapsen, dat zich vertaalt in een vermin derde mGluR2-
afhankelijke inhibitie van EPSCs en bovendien verminderde ‘kor te-termijn 
depressie’ bij hoog frequente stimulatie. Dat inderdaad de verlaging van 
mGluR2 leidt tot de verminderde aandacht in de 5-CSRTT blijkt uit het feit 
dat lokale mGluR2 stimulatie met een farmacon zorgt voor herstel van 
accuratesse in deze gedragstaak. Dus, schade toegebracht in de adoles-
centie door herhaaldelijke toediening van nicotine, die wellicht aangezet 
wordt door een verhoging van nicotine receptoren, kan gedeeltelijk te-
niet gedaan worden door lokale mGluR2 stimulatie tijdens de volwassen-
heid. In mijn dissertatie heb ik hiermee een stukje van het mechanisme 
opgelost, dat de basis vormt van nicotine-gemedieerde moleculaire en 
cellulaire veranderingen in de mPFC tijdens adolescentie en volwassen-
heid. 


