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Eerstegraads familieleden van manisch-depressievc pati£ntcn die /clfnooit kenmerken

hebben gehad van een mamsch-deprcssieve stoomis (MDS) hebben genetisch een serhoogd

risico om ook MDS te onlwikkclen Met pnmaire doel van du proefschrift was het in kuart

brengen van biologische factoren die dc kuctsbaarhcid voor MDS bij gc/ondc lamilicleden

van MDS patienten weergeven. Disfunctioneren van het serotoninc (5-hydroxytryplofaan; 5-

HT) systcem in de hersenen van MDS t'ungeerde hierbij als uitgangspunt. Door hct bcsludcrcn

van het S-HT systcem bij familieleden. die een verhoogd nsico hebben, kan een uitspraak

gedaan worden over dc betrokkenheid van 5-HT bij MDS. Met funclioncrcn vun het 5-HT

systcem kan onder/ocht worden met behulp van cxperimenlclc manipulaties die dc aclivilcit

van 5-HT in de hersenen vertagen of verhogen. De 5-HT funeties bij gezonde eerstegruads

familieleden van MDS pationten werden vergeleken met een qua leeftijd, geslacht en

opleiding vergelijkbare controle groep zonder verhoogd genetisch risico. Hen abnormale 5-

HT funetie bij normaal gedrag duidt op een 'kwetsbaar' serotonine systeem. Aangcnomcn

wordt dat een serotonerge kwetsbaarheid bij familieleden van MDS patic'nten gegencruliseerd

kan worden naar MDS patienten, d.w.z. dat 5-HT dus mogelijk een rol speelt in de

pathofysiologie van MDS. In dit proefschrift werd de serotonerge kwetsbaarheid onderzocht

met behulp van twee experimentele procedures: Acute Tryptofaan Depletie (ATD) en

intraveneuze (i.v.) tryptofaan (Trp) toediening. Het eerste gedeelte van het proefschrift

beschrijft onderzoeken waarbij gebruik werd gemaakt van ATD. In het tweede gedeelte

worden effecten van Trp toediening en de relatie met cholesterol en vetzuren uitgewerkt. De

serotonerge kwetsbaarheid wordt in dit proefschrift bepaald door effecten van dc ATD en Trp

op 3 soorten afhankelijke variabelen: stemming, cognitie en hormonale responsen. In alle

onderzoeken wordt een onderscheid gemaakt tussen familieleden van type I en type II MDS

patienten.

/ bevat een algemene inleiding over de onderwerpen en onderzoeken die in dit

proefschrift aan bod komen. Aan de orde komen onder andere het genetische risico bij
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familieleden en de relevantie om biologische risicofactoren te onderzoeken die een betere

inschatting van de kans op het krijgen van MDS weergeven. Er werd een körte inleiding

gegeven tot de indeling van verschallende classificaties van MDS en de daaraan gerelateerde

Symptomatologie. Het verschil tussen depressie, manie en hypomanie, type I en type II MDS

wordt uitgelegd. Het onderzoeken van een serotonerge kwetsbaarheid bij familieleden van

MDS patienten is gebaseerd op reeds eerder beschreven disfuncties van het 5-HT systeem in

de hersenen van MDS patignten. De aanmaak van 5-HT in de hersenen is direct afhankelijk

van de beschikbaarheid van het aminozuur Tip. ATD is een methode waarbij de hoeveelheid

beschikbaar Trp in de hersenen daalt na inname van een eiwitdrankje waarin het aminozuur

Trp ontbreekt. Aan de andere kant heeft een i.v. toediening van Trp een verhoging van Trp en

5-HT in de hersenen tot gevolg. ATD en i.v. Trp toediening zijn dus aminozuur manipulaties

die geschikt zijn om de serotonerge kwetsbaarheid bij familieleden van MDS patienten te

onder/oeken. Eveneens wordt de rclatie tussen serotonerge kwetsbaarheid en afwijkingen in

de cholesterol en vetzuur huishouding bij familieleden van MDS patignten onderzocht. In dit

hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de

verschillende onderzoeken die beschreven staan in dit proefschrift.

In /loo/äv/wA 2.J en 4 wordt de serotonerge kwetsbaarheid bij MDS onderzocht met behulp

van ATD. //»o/i/v/w/t 2 bevat een literatuurstudie naar de effecten van ATD bij MDS

patienten. In fc;»/ä!vruik J en 4 worden de effecten van ATD en placebo bij 30 gezonde

eerstegraads familieleden van MDS patienten en 15 gematchte controle proefpersonen

gepresenteerd. De serotonerge manipulaties bestaan uit inname van een 75gr aminozuur

mengsei met Trp (placebo) en zonder Trp (ATD). In ieder hoofdstuk worden specifieke

hypothcsen van dit onderzoek uitgewerkt.

Een literatuurstudie naar de effecten van ATD bij MDS patienten is beschreven in

2. Het aantal onderzoeken naar de stemmingsveranderingen na ATD bij MDS patienten was

beperkt en vertoonde inconsistente resultaten; er waren maar 3 artikelen over ATD bij MDS

patienten beschikbaar. Inconsistente bevindingen die beschreven zijn in de artikels hangen

mogelijk samen met verschillende gevolgde methodologische procedures en / of verschillen

in eigenschappen van de MDS patienten die onderzocht werden. De gehanteerde

methodologische procedures en proefpersonen selectie bij deze verschillende onderzoeken

worden kritisch becommentarieerd. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan voor een
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gestandaardiseerd onderzoeksprotocol ten behoeve v«n onderzoek naar de serotonergc

kwetsbaarheid bij MDS.

In /»oo/ifcrwt J wordt de serotonerge kwetsbaarheid van cerstegnadi familiclcdcn van MDS

patienten onderzocht. De effecien van ATD versus placebo op stemming en con i so I sccrciie

worden onderzocht bij familieleden en vergeleken met gczonde controle personen. Cortisol

wordt gemeten in speeksel. zowel voor als na een stresserende procedure, de zogenaamde

stress-inducerende spreek laak (SIST). Uit dc resultaten blijkt dat eerslcgraads familieleden

van type II MDS patienten meer gevoelig ziin voor dc effecten van ATD vergeleken met

familieleden van type I patienten en controle personen Familieleden van type II paiientcn

rapporteren juist een verhoging in stemming, terwijl een gcliikwaardigc ilahng in stemming

werd gevonden bij familieleden van type I patientcn en controle personen. IX- stress

gelnduceerde cortisol response is verlaagd na ATD bij familieleden, maar met bij controle

personen.

Geconcludeerd wordt dat de effecten van ATD op stemming bij familieleden van type II

patienten in ovcreenstemming zijn met bevindingen bij MDS patienten herder ondcr/ock

heeft aangetoond dat MDS patienten na ATD een tijdelijke toename in manische Symptomen

kunnen ervaren. Het huidige onderzoek suggereert daarom een serotonerge kwetsbaarheid bij

familieleden van type II MDS patienten. Daarnaast waren er zowel bij familieleden van type I

en type II patienten aanwijzingen voor een serotonerge kwetsbaarheid vanwege een

afwijkende hormonale respons op ATD.

beschrijft de effecten van ATD op cognitieve processen, met name planning,

geheugen, leren en aandacht. Uit eerder onderzoek blijkt dat 5-HT een belangrijke rol speelt

bij het functioneren van diverse cognitieve processen. MDS patienten hebben veelal cmstige

cognitieve disfuncties die mogelijk terug te voeren zijn op een abnormaal funetioncrend

centraal 5-HT systeem. In dit onderzoek worden de cognitieve prestaties op de af/onderlijke

cognitieve taken gemeten voor ATD (baseline) en 5 uur na ATD. ATD heeft bij familieleden

een negatief effect op snelheid van informatieverwerking gemeten met de planningstaak, maar

niet bij controle personen. Onafhankelijk van de effecten van ATD is de cognitieve capaciteit

op o.a. planning en geheugen verminderd bij eerstegraads familieleden van type I patienten

vergeleken met familieleden van type II patienten en controle personen. In zowel familieleden

als controle personen heeft ATD een afname in de prestatie op consolidate van nieuwe

informatie in het lange termijn geheugen en snelheid van informatieverwerking tot gevolg.
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De effecten van ATD op planning worden geinterpreteerd als aanwijzingen voor een

serotonerge kwetsbaarheid gelokaliseerd in frontale hersengebieden van eerstegraads

familieleden. Geconcludeerd wordt voorts dat de cognitieve defecten bij familieleden van

type I patienten mogelijk een overeenkomst vertonen met Symptomen van een psychotische

stoornis. Cognitieve stoornissen kunnen gezien worden als potentiöle markers die een aanleg

voor MDS weerspiegelen.

5, 6, 7 en Ä wordt de serotonerge kwetsbaarheid voor MDS onderzocht

met behulp van zogenaamde acute manipulaties die het centrale serotonerg systeem

stimuleren. //rw/iA'"'* 5 beschrijft een literatuur Studie naar de acute effecten van 5-HT

verhogingen bij MDS patienten. In Aoq/y.s/wÄ 6 en 7 worden de resultaten van een onderzoek

naar de elTecten van 7.0gr intraveneuze Trp toediening (opgelost in lOOOcc water en

fysiologische zout) en placebo (lOOOcc fysiologisch zout) bij 30 gezonde familieleden van

MDS patiönten en 15 gematchte controle personen beschreven. In /!oo/£fr/«£ 6 staan de

effecten van Trp op stemming en hormoon respons weergegeven. //oq/i&r/u/t 7 behandelt de

effecten van Trp op cognitie. Een mogelijke relatie tussen serotonerge kwetsbaarheid bij

familieleden cn afwijkingen in de cholesterol en vetzuur huishouding werd onderzocht in

5 beschrijft een literatuur Studie naar de effecten van acute 5-HT verhogingen bij

MDS patienten. De hormoon responsen van o.a. Cortisol, prolactine (PRL) en

adrenoeorticotroop hormoon (ACTH) op 5-HT verhogingen blijken goede indicatoren te zijn

voor het onder/oeken van de serotonerge kwetsbaarheid. In het algemeen kan worden

aangenomen dat een verlaagde 5-HT gei'nduceerde hormoon respons het gevolg is van o.a.

post-synaptische desensitisatie van 5-HT reeeptoren of presynaptische neurotransmitter

depletie. Daarentegen kan een verhoogde 5-HT geVnduceerde hormoon respons juist een

sensitisering van post-synaptische 5-HT reeeptoren indiceren. De bij MDS patienten

toegepaste acute 5-HT verhogingen zijn: acute intraveneuze en orale toediening van d,l-

fenfUiraminc. tryptofaan, 5-hydroxytryptofaan. ipsapirone and buspirone. De effecten van

deze 5-HT verhogende Stoffen worden apart gepresenteerd voor respectievelijk MDS

patiönten in remissie of gedurende een manische of depressieve episode. De literatuur geeft

aanwijzingen voor een mogelijke verlaagde prolactine response bij manische en depressieve

BD patiönten en een verlaagde cortisol response bij MDS patienten in remissie. De conclusie

is dat aan /owel depressie als manie mogelijk vergelijkbare serotonerge disfuneties ten
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grondslag liggen. Er wordt gesuggereerd dat een lagere Cortisol response ecn chronisch

disfunctioneren van net serotonine systeem weerspiegelt terwijl verandenngen in prolaciine

response juist meer een indicatie gcven van stemmingsgcbondcn \erundcnngcn in dc

serotonine huishouding.

In fcx>/£&ruJt 6 wordt de serotonerge kwetshaarheid voor MDS onder/ochl bij gc/onde

eerstegraads familieleden van MDS patienten. De senrtonerge kwetshaarheid wordt gemeten

door middel van verandenngen in stemming, conisol en prolactinc in rcspons op ccn acute

i.v. Trp toediening. Een verhoogde of verlaagde hormoon rcspons is indicalicf voor ccn

verandenng in pre- en post-synaptische neurotransmitter activiteit en 5-HT receptor

gevocligheid in de herscnen. Intravencu/e toediening \an Trp resultecrt in ecn vcrlaging van

stemming en verhoogde afgiften van cortisol en proluctine. In bcginscl lijkcn cr geen

verseht Men te bestaan tussen familieleden van MDS patiCntcn en contmlc pcrsoncn. De

resulaten tonen echter en ige evidentie voor een biologisch verschil tussen ecrstcgraads

familieleden van type 1 en type II patienten. Ten eerste induceert Trp ecn marginalc tocname

in manische Symptomen bij familieleden van type II patienlcn en met bij familieleden van

type I patienten en controle personen. Ten tweede lijkt de door Trp gel'nduceerde prolactine

respons bij familieleden van type II patienten hoger vergeleken met de andere groepen. De

effecten van Trp op stemming en hormonen bij familieleden van type I patienten verschillen

niet met de effecten in controle personen.

Bij het onderzoek dat beschreven wordt in /loo/cfr/w/t 7 is de serotonerge kwetsbaarheid bij

familieleden van MDS patienten aan de hand van cognitieve effecten van een acute i.v. Trp

toediening bestudeerd. De gemeten cognitieve parameters zijn o.a.: planning, leren,

werkgeheugen, gerichte, verdeelde en volgehouden aandacht en de snelheid van

psychomotorisch functioneren. De cognitieve prestaties werden gemetcn 3 uur na toediening

van Trp. De cognitieve prestaties op planning en aandacht taken is lager na Trp bij

familieleden, maar niet bij controle personen. Onafhankelijk van Trp. is het cognitief

functioneren van familieleden op geheugen, gerichte en verdeelde aandacht en psychomotorc

reactietijd significant slechter dan bij controle personen. De cognitieve disfuncties zijn meer

uitgesproken bij familieleden van type I dan bij familieleden van type II patienten. Trp

resulteert in een significante verslechtering van geheugen en psychomotore reactietijd bij

familieleden en controle personen. Er wordt geconcludeerd dat de gevonden cognitieve

beperkingen na Trp bij familieleden aanwijzingen zijn voor serotonerge kwetsbaarheid die
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frontaal-gemedieerde cognitieve processen beinvloeden. De cognitieve beperkingen bij

familieleden vormen mogelijke biologische markers voor een verhoogd risico MDS te

ontwikkelen.

De rol van afwijkingen in de cholesterol- en vetzuurhuishouding in de pathofysiologie van

MDS werd bestudeerd in /ioo/£frrw/t Ä. Een verlaagde 'high-density lipoprotein cholesterol'

(HDL-C) en een verhoogde to6 / co3 ratio is reeds eerder aangetoond bij zowel unipolair

depressieve en MDS patiönten. Deze veranderingen in cholesterol en vetzuren beinvloeden

het functioneren van de celmembraan, receptoren en celtransportmechanismen en zijn daarom

gerclateerd aan 5-HT neurotransmitter disfuncties in het brein. De primaire doelstellingen die

ten grondslag liggen aan dit onderzoek zijn: i) het bestuderen van mogelijke afwijkingen in de

cholesterol en vetzuur status bij familieleden van MDS patiönten welke indicatief zouden

kunncn zijn voor een verhoogd risico om MDS te ontwikkelen, ii) bestuderen of afwijkingen

in cholesterol en vetzuur status gerelateerd zijn aan de gemeten serotonerge kwetsbaarheid in

het brein gemeten m.b.v. maximale cortisol en prolactine respons na Trp. De baseline

bcpalingen van cholesterol en vetzuren werden gemeten bij familieleden en controle personen

volgens een parallclgroep design. Vergeleken met controle personen is HDL-C en C18:3<o3

significant lager en C20:4(o6 en totaal w6 vetzuren significant hoger bij familieleden. Een

lagere totaal o>3 vetzuurstatus is gerelateerd aan een lagere baseline stemming. Er is een

significant positieve correlatie tussen een läge totaal co3 en hoge totaal <o6 en maximale

prolactine respons na Trp. De afwijkingen in cholesterol- en vetzuurstatus bij familieleden

komen overeen met bevindingen bij MDS patiönten. Daarom wordt gesuggereerd dat de

gevonden afwijkingen een biologisch risico voor MDS reflecteren. Afwijkingen in w3 en co6

vet/uren zijn daamaast positief geassocieerd met indicatoren voor een serotonerge

kwetsbaarheid. Dit wijst mogelijk in de richting van een directe causale relatie tussen

disfunctioneren van S-HT in het brein en afwijkingen in de vetzuurhuishouding.

9 worden de bevindingen van de verschillende gerapporteerde onderzoeken in dit

proefschrift gcTntegreerd en bediscussieerd. Uit de onderzoeken in dit proefschrift blijkt dat

manipulaties van het aminozuur Trp goede mogelijkheden biedt om de serotonerge

kwetsbaarheid bij eerstegraads familieleden van MDS patiönten te onderzoeken. De door

ATD en Trp geVnduceerde veranderingen in stemming, cognitie en hormonen fungeren als

goede parameters voor de centrale serotonerge kwetsbaarheid. Uit de resultaten blijkt dat

familieleden van type II patiönten meer gevoelig zijn voor stemmingsverandenngen t.g.v. een
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serotonerge disbalans. Familieleden van type II patienten rapporteren na ATD en Trp ecn

vcrhogtng in stemming respectievelijk ecn marginale toenamc van manische Symptomen

Familieleden van type I patifnten en controle personen ervaren juist ecn dating in stemming

na beide expenmentele manipulates. Daarentegcn worden familieleden van type I paticnten

juist gekenmerkt door cognitieve defecten. Deze cognitieve disfuneties indicervn mogelijk ecn

biologisch risico voor MDS. De cognitieve effecten van ATD en Trp lijken mecr uitgesproken

bij familieleden van type I paticnten Hei gebruik van com sol en prolactine als perifere

markers geeft enige aanwijzingen voor cen serotonerge kwetsbaarhcid bij fumilicleden van

MDS paticnten. De hormoonparameters toonden geen ondcrschcid bij familieleden van type I

en type II paticnten. Mogelijk /ou de gevoeligheid van hormonale responsen uls biologische

markers bevorderd worden m.b.v. een strcssinduccrcndc procedure. Hit baseline mclingen van

cholesterol en vetzuren blijken lagere HDL-C* en 10.I en hogerc ii>6 vet/uur plusma spicgcis bi|

familieleden van MDS patienten Deze afwijkingen komen overecn met bewngen bij MDS en

unipolair depressieve patienten. Er wordt geconcludecrd dat deze vcrandcringcn in cholesterol

en vetzuren een biologische kwetsbaarhcid voor MDS indiccren. Lagere plasma «>3 cn hogerc

w6 plasma spiegeis zijn gerelatcerd aan een verhoogde maximale prolactine respons na Trp.

Dit implieeert een belangrijke verband tussen verandering in vetzuren en serotonerge

kwetsbaarheid voor MDS en mogelijk andere psychiatrische aandoeningen.

Concluderend kan gesteld worden dat de onderzoeken in dit proefschrift aanwijzingen geven

voor een biologisch onderscheid, familieleden van BD patit'nten en controle personen cn meer

in het bijzonder tussen familieleden van type I en type II patienten. Familieleden van type II

patienten tonen overeenkomsten met een affectief spectrum waarin serotonerge kwetsbaarheid

een rol speelt. Daarentegen lijkt de serotonerge kwetsbaarheid minder uitgesproken bij

familieleden van type I pationten. Zij vertonen juist meer eigenschappen die /ouden kunnen

passen bij een primair psychotische stoomis. Mogelijk speien andere neurotransmitter

Systemen zoals dopamine en noradrenaline bij deze laatste groep een meer prominente rol.

Verandenngen in cholesterol en vetzuur metabolisme zijn waarschijnlijk betrokken bij

biologische disfuneties die aan de pathofysiologie van MDS ten grondslag liggen. Ten eindc

de pathofysiologie bij BD beter te begrijpen is het belangrijk om de relaties van cholesterol,

vetzuren, cognitie, stemming en neurotransmitter disfuneties in het brein verder uit te diepen.

Het zou kunnen dat herstellen van een verstoorde cholesterol en vetzuur huishouding bij BD

patiönten een therapeutische werking heeft. Verder onderzoek is naar de speeificiteit van de

serotonerge kwetsbaarheidsfactoren die in dit proefschrift worden gerapporteerd is

gerechtvaardigd.
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