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The primary aim of this academic thesis was to investigate the acute and long-term effects 

of repetitive neonatal procedural pain and the role of the descending serotonergic 

projections to the spinal dorsal horn nociceptive network. Next, it aimed to assess whether 

modulation of these serotonergic projections via pharmacological intervention could aid in 

the prevention of long-term consequences of neonatal repetitive procedural pain. In order 

to meet these aims we formulated various research questions (see Chapter 1 General 

Introduction) and answered these in the various chapters.   

 

  In order to understand if neonatal procedural pain also influences anxiety behavior 

in later life, next to its effects on pain sensitivity, Chapter 2 (RQ1) describes an experimental 

study. This study describes the impact of repetitive neonatal procedural pain on trait 

anxiety, evaluated in the open field test (OFT), and state anxiety evaluated in the Elevated 

Zero Maze (EZM) in adulthood. We replicated earlier findings by showing that repetitive 

neonatal needle pricking leads to robust hypersensitivity during the neonatal period, 

without altering baseline sensitivity. Adult animals previously exposed to neonatal 

procedural pain exhibit lower state anxiety behavior as compared to controls. No 

differences in trait anxiety in adulthood were noted in our study. Treatment of neonatal 

procedural pain should therefore also consider these differential effects on trait or state 

anxiety. 

 

  Before experiments focused on descending serotonergic projections and their role 

in modulation of the spinal nociceptive network after neonatal procedural pain were 

performed, a complete and detailed understanding of the physiological development of 

descending serotonergic projections and their modulation of the spinal nociceptive 

network in neonatal, pre-weaning and adult phase is described in Chapter 3 (RQ2). This 

review highlights a rapid postnatal development, with increased sprouting of 

serotonergeric projections from the rostral ventromedial medulla (RVM) to the spinal dorsal 

horn that continues up to postnatal day 21. Functionally, descending serotonergic 

modulation switch from facilitation in early life to bimodal control in adulthood. Descending 

serotonergic facilitation in early life up to weaning is mediated via the 5-HT3 and 5-HT7 

receptors, and masks an already functional inhibitory serotonergic system mainly via the 5-

HT1a, 5-HT1b and 5-HT2a. All 5-HT receptors, with the exception of the 5-HT7 receptor, play 

a role in the modulation of acute spinal nociceptive signaling in adulthood. This review 

highlights the potential for serotonin-mediated treatment based on the developmental 

phase to the prevention of neonatal pain and its long-term effects. 
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  To understand how repetitive neonatal procedural pain affects the anatomical 

plasticity of the descending serotonergic projections (RQ 3), we investigated intracellular 

serotonin (5-hydroxytryptamin; 5-HT) in the spinal dorsal horn and RVM in Chapter 4. 

Using quantitative immunohistochemistry, we show that repetitive neonatal painful 

procedures decreased serotonin staining levels in the ipsilateral spinal dorsal horn in 

adulthood.  Within the RVM neonatal procedural pain results in an increase in serotonin 

staining levels ipsilateral to needle pricking. Moreover, repetitive tactile procedures also 

affect serotonin levels in the spinal dorsal horn and RVM in adulthood. Our findings 

highlight, for the first time, the importance of descending serotonergic projections from 

the RVM to the spinal cord in the long-term effects of neonatal procedural pain. 

 

  From the narrative review described in chapter 3, it became evident that several 

5-HT receptors play an important role in descending serotonergic modulation in neonates. 

The 5-HT3 seems distinctly important for facilitation, whereas the 5-HT1a is involved in 

inhibition of the spinal nociceptive network. Chapter 5 describes the use of subcutaneously 

administered ondansetron, a 5-HT3 antagonist, and buspirone, a 5-HT1a agonist as 

analgesia during repetitive neonatal procedural pain. Neonatal activation of the 5-HT1a 

effectively attenuates acute hypersensitivity, but decreases baseline sensitivity throughout 

development and has no effect on the long-term consequences of repetitive neonatal 

procedural pain. On the other hand, neonatal 5-HT3 inactivation does not affect neonatal 

or baseline sensitivity but attenuates the longer hypersensitivity following re-injury in 

adulthood. Neither treatment affects early postnatal development or adult anxiety 

behavior. This study guides way to use mechanism-based treatment that targets 

descending serotonergic projections for the prevention of neonatal pain and its long-term 

effects in a clinical setting. 

 

  In conclusion, this thesis shows that neonatal procedural pain leads to anatomical 

alterations in serotonergic projections regulating spinal nociception, as well as changes in 

anxiety and nociception in an animal model of neonatal repetitive needle pricking. 

Targeting descending serotonergic projections using mechanism-based pharmacology are 

promising in the prevention of neonatal procedural pain induced effects in the clinic.   7 
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Nederlandse samenvatting  

 

In de neonatale intensive care worden pasgeborenen of te vroeggeboren kindjes (voor 37 

weken zwangerschap) opgenomen die intensieve zorg nodig hebben. Tijdens deze 

opname ondergaan pasgeborenen tien tot vijftien pijnlijke procedures per dag, als 

onderdeel van hun medische zorg. Deze procedures variëren van injecties tot hielprikken 

tot luchtwegintubatie. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze neonatale 

procedurele pijn niet alleen acuut leidt tot pijn, maar ook lange-termijn gevolgen heeft 

voor het brein en pijngevoeligheid. Het doel van deze academische thesis was om de acute 

en lange-termijn effecten van neonatale procedurele pijn te onderzoeken, gefocust op de 

rol van descenderende (dalende) serotonine projecties die lopen vanuit de Rostral Ventral 

Medulla (RVM) in de hersenstam naar het nociceptieve (pijn) netwerk in het ruggenmerg. 

Daarnaast werd er gekeken of modulatie van deze serotonine projecties door middel 

farmacologische behandeling zou kunnen helpen bij het voorkomen van lange-termijn 

gevolgen van neonatale procedurele pijn. Om aan deze doelstellingen te voldoen hebben 

we verschillende onderzoeksvragen geformuleerd (in hoofdstuk 1), die in verschillende 

hoofdstukken van deze thesis werden beantwoord.  

 

In hoofdstuk 2 (RQ1) werd een experimentele dierenstudie beschreven, waar de impact 

van neonatale procedurele pijn op pijngevoeligheid en angstgedrag op latere leeftijd werd 

bekeken. Hierbij werd gebruik gemaakt van een rat model waarin pups tijdens de eerste 

week van hun leven 4 keer per dag naaldenprikken ondergingen. Nadat deze ratten 

volwassen werden, werd er gekeken naar pijngevoeligheid, basale angstgevoelens en 

toestandsangst (een staat van voorbijgaande angstgevoelens). In dit hoofdstuk 

repliceerden we eerdere wetenschappelijke bevindingen door aan te tonen dat repetitieve 

naaldenprikken in pasgeboren ratten pups leidt tot acute overgevoeligheid rondom deze 

naaldenprikken, zonder de pijngevoeligheid te veranderen tijdens de verdere ontwikkeling. 

Volwassen dieren die als pups waren blootgesteld aan neonatale procedurele pijn 

vertoonden een lager staat van voorbijgaande angst, zonder dat er verschillen werden 

gevonden in basale angstgevoelens. Bij de behandeling van procedurele pijn bij 

pasgeborenen moet rekening worden gehouden met mogelijke gevolgen op angstgedrag 

bij volwassenen. 

 

Voordat verdere studies focussen op descenderende serotonine projecties en hun rol in de 

modulatie van het pijn netwerk na neonatale procedurele pijn, was een samenvatting van 

de huidige literatuur over de ontwikkeling van deze descenderende serotonine projecties 
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nodig. In hoofdstuk 3 (RQ2) kwam naar voren dat er een snelle ontwikkeling plaatsvindt 

in de eerste drie weken na de geboorte van een rat, waarin het aantal vertakkingen van 

deze serotonine projecties vanuit de hersenstam (RVM) naar de het ruggenmerg 

toenemen. Functioneel vindt er een switch plaats waarin serotonine in de eerste drie weken 

pijnsignalen versterkt, terwijl er in volwassenen zowel versterking als remming van het 

pijnsignaal kan plaatsvinden door middel van serotonine. Tijdens de verschillende fasen 

van de ontwikkeling zijn verschillende serotonine receptoren betrokken bij remming ofwel 

versterking van het pijnsignaal in het ruggenmerg. In volwassenen kunnen serotonine 

receptoren beide effecten teweegbrengen. Dit review benadrukt dat serotonine 

neurotransmissie in het ruggenmerg een uitstekend farmacologisch doelwit in de preventie 

van neonatale procedurele pijn-geïnduceerde effecten, rekening houdend met de 

ontwikkelingsfase van het nociceptieve (pijn) systeem. 

 

Om te begrijpen hoe neonatale procedurele pijn de anatomie van de descenderende 

serotonine projecties (RQ 3) beïnvloedt in de hersenstam en het ruggenmerg, hebben we 

intracellulair serotonine (5-hydroxytryptamine; 5-HT) in het ruggenmerg en de hersenstam 

onderzocht in hoofdstuk 4. Met behulp van immunohistochemie hebben we laten zien dat 

neonatale procedurele pijn de serotonine levels in het ruggenmerg en de hersenstam van 

volwassen dieren verlaagden, alleen aan de zijde corresponderend met de kant waar de 

prikken gegeven zijn. Daarnaast hebben we laten zien dat niet alleen neonatale pijn, maar 

ook herhaaldelijke tast ook de serotonine levels in het ruggenmerg en hersenstam op 

volwassen leeftijd beïnvloed. Onze bevindingen benadrukken een potentiële rol van 

descenderende serotonine projecties van de RVM naar het ruggenmerg in de lange-termijn 

effecten van neonatale procedurele pijn. 

 

Uit het literatuur overzicht beschreven in hoofdstuk 3 werd duidelijk dat verschillende 5-

HT receptoren een belangrijke rol spelen bij het moduleren van inkomende nociceptieve  

(pijn) signalen door serotonine. In pasgeborenen speelt de 5-HT3 speelt een belangrijke 

rol in de versterking, terwijl de 5-HT1a betrokken is bij de remming van het pijnsignalen in 

het ruggenmerg. Hoofdstuk 5 beschrijft het gebruik van ondansetron, een 5-HT3-

antagonist, en buspirone, een 5-HT1a-agonist, als behandeling voor repetitieve neonatale 

procedurele pijn. Activatie van de 5-HT1a receptor in het vroege leven vermindert acute 

overgevoeligheid in ratten pups, maar verhoogt de basisgevoeligheid gedurende de 

ontwikkeling en heeft geen effect op de lange-termijn gevolgen van neonatale procedurele 

pijn na nieuw letsel in volwassenheid. Neonatale 5-HT3-inactivatie geen invloed op de 

gevoeligheid in het vroege level of tijdens de ontwikkeling, maar vermindert de langere 

overgevoeligheid na nieuw letsel op volwassen leeftijd. Geen van beide behandelingen 

7 
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heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling in ratten pups of het angstgedrag in 

volwassen dieren. Deze studie is een eerste stap tot het gebruik van behandeling die 

gericht is op descenderende serotonine projecties voor de preventie van neonatale pijn en 

de lange-termijn effecten ervan in een klinische setting zoals de neonatale intensive care. 

 

Dit proefschrift laat zien dat procedurele pijn bij pasgeborenen leidt tot anatomische 

veranderingen in serotonine projecties die het pijnsignaal in het ruggenmerg reguleren, 

evenals veranderingen in angst en nociceptie (pijngevoeligheid) op latere leeftijd. 

Ontwikkeling-adequate farmacologische behandeling gericht op descenderende 

serotonine projecties is veelbelovend in de preventie van neonatale procedurele pijn-

geïnduceerde effecten in een klinische context.   

  




