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SUMMARY

The assumption that sleep dysregulation is more than a mere epiphenomenon
of depression is based on several observations. Firstly, sleep complaints have
been considered as cardinal symptoms of depression for as long as this disorder
has been recognized. Approximately 90 % of the patients suffering from a
major depressive episode report complaints of severe insomnia. Such sleep dis-
turbances are objectively substantiated by means of polysomnography.
Secondly, it is now widely recognized that a number of sleep manipulations,
particularly sleep deprivation, can alleviate symptoms of depression. Thirdly,
antidepressant drugs (ADs) bring about remarkable changes in sleep polygra-
phic variables. Changes in sleep physiological processes might therefore be inti-
mately involved in the pathogenesis and recovery of depression. The major
theme of this thesis was to examine the influence of ADs on sleep in relation to
the changes in clinical state during treatment.

In chapter 1 the literature on the effects of ADs on sleep polygraphic variables
was reviewed against the background of four existing hypotheses concerning
the relationship between sleep and depression. The best documented effect of
most ADs, irrespective of their chemical classes, on sleep polygraphic variables
in man are reduction of the amount of rapid eye movement sleep (REMS) and
lengthening of REMS latency, while a REMS rebound is observed during withdra-
wal. Both the REMS pressure hypothesis and the hypothesis of a common
mechanism controlling both REMS and depression are consistent with this
general finding. They both focus on the role of REMS: suppression of REMS
during treatment with ADs would be of importance for the improvement of
depression. Two hypotheses (i.e. the S-deficiency and non-REMS hypotheses)
provide an explanation in terms of non-REMS regulation and predict that an
acute or cumulative suppression of non-REMS intensity' is responsiblei for the
therapeutic effects of ADs. They are indirectly related to REMS suppression
because REMS suppression has been shown to reduce non-REMS intensity.

In chapters 2, 3, 4 and 5 the data collected during two research projects in
subjects with a major depression and insomnia were presented and discussed:
the first project with the AD trazodone and the second with the AD citalopram.
In both projects the same single blind design was used: a one-week wash-out
period was followed by 1 week of placebo administration, a medication period

' Non-REMS intensity is considered to be expressed by the EEG power density of mainly the lower
frequencies (1-4 Hz) during non-REMS, and can be measured continuously and quantitatively by
spectral analysis of the sleep EEG. This variable plays an important role in a recent model, which
offers an explanation of sleep regulation in terms of an interaction between a homeostatic and a
circadian process. This model, i.e. the two-process model of sleep regulation, has proven to be
successful in demonstrating the homeostatic character of non-REMS intensity.
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of 5 weeks, and a one-week placebo period. The sleep results were either obtai-
ned by polysomnography (chapters 2 and 4) or by spectral analysis of the EEC
during non-REMS (chapters 3 and 5).

In chapter 2 the study on the effects of the AD trazodone on clinical state and
on sleep polygraphic variables in eight outpatients with a major depressive dis-
order was presented. Earlier reports on trazodone seem to question the signifi-
cance of RF.MS suppression in the pharmacological alleviation of depression. In
fact it was suggested that slow wave sleep (SWS) increase and amelioration of
sleep continuity rather than REMS decrease would be of therapeutical significan-
ce. However, in our study trazodone did not influence sleep continuity (i.e.,
sleep latency, sleep period, total time asleep, total time awake, and sleep effi-
ciency) and SWS, but did suppress REMS significantly. A significant increase of
REMS latency was also found. The REMS variables returned to baseline values
after one week placebo-withdrawal. No clear-cut relationship, however, was
found between clinical response and changes in REMS parameters.

In chapter 3 the effects of trazodone on non-REMS intensity were examined.
The EEG power spectra of the entire patient group showed a significant decrea-
se of the power in the 13 and 14 Hz bins during trazodone treatment and a sig-
nificant decrease in the 1 Hz bin one week after withdrawal of this drug. Upon
inspection, four out of five clinical responders demonstrated a suppression of
EEG power of the lower frequencies during and after trazodone treatment. This
shows some consistency with the recent hypothesis on the role of non-REMS
intensity suppression in the improvement of depression.

In chapter 4 the effects of the AD citalopram, a highly specific serotonin upta-
ke inhibitor, on sleep polygraphic variables and clinical state in 16 outpatients
with a major depression were presented. Compared to the eight "less impro-
ved" patients the eight "more improved" patients reported an improvement of
both subjective sleep quality and self-rated mood. Citalopram did not influence
sleep continuity, but did increase non-REMS stage 2 (percentage) significantly.
Both during acute treatment and at the end of citalopram treatment a signifi-
cant suppression of REMS was found. A significant lengthening of REMS latency
was also found. The REMS variables returned to baseline values after one week
placebo-withdrawal. However, the "less" and "more improved" patients did
not differ significantly with respect to any sleep polygraphic variable.

In chapter 5 the effects of citalopram on non-REMS intensity were presented.
At the end of the citalopram treatment and one week after withdrawal, a signi-
ficant decrease of EEG power mainly in the 8-9 Hz frequency range compared
both to baseline and acute treatment in the entire patient group was found. No
obvious change, however, was observed in the EEG power of the delta frequen-
cy range (1-4 Hz), which is considered to be the principle manifestation of non-
REMS intensity. Furthermore, no relationship between changes in EEG power
density and changes in clinical state could be demonstrated.
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In chapter 6 it was concluded that the hypotheses which consider REMS sup-
pression of therapeutic importance are not confirmed in this thesis.
Nevertheless REMS suppression might still be a prerequisite for the initiation of
other, yet unknown, processes which are of importance for the improvement of
depression.

Results from fundamental sleep research based on the two- process model of
sleep regulation had inspired the EEG spectral studies of this thesis. The studies
did not provide results supporting the hypotheses that suppression of non-
REMS intensity is a key factor in the action of ADs. The results make clear that
further fundamental and clinical sleep research is necessary. More knowledge is
needed about the interference of sleep EEG power production by sleep disrup-
tions or REMS changes and the influence of ADs on sleep homeostatic regulatory
processes. Furthermore, there is a need for a better understanding of the neuro-
biological origins of the EEG spectral response patterns produced by ADs.
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SAMENVATTING

De veronderstelling dat de relatie tussen stoornissen van de slaap en depressie
van betekenis is voor het ontstaan en het herstel van depressie, is gebaseerd op
verschillende waarnemingen. Ten eerste: van oudsher worden slaapklachten
beschouwd als kenmerkende symptomen van depressie. Ongeveer 90 % van de
mensen die een episode met een depressie in engere zin (volgens DSM-III-R cri-
teria) doormaakt, vermeldt ernstige slapeloosheidsklachten. Dergelijke klachten
zijn objectief aantoonbaar middels polygrafisch onderzoek van de slaap (d.w.z.
tijdens de slaap continue geregistreerde EEG, EOG en EMG). Ten tweede: inmid-
dels staat vast dat bij ongeveer de helft van deze mensen manipulaties van de
slaap, zoals totale slaapdeprivatie, tijdelijk een gunstige verandering van de
depressie teweeg kunnen brengen. Ten derde: antidepressieve medicatie blijkt
op een opmerkelijke manier de slaap te kunnen bei'nvloeden. Dus veranderin-
gen in de slaapfysiologie zouden van betekenis kunnen zijn voor het ontstaan
en het herstel van de depressie. In dit proefschrift werd nagegaan wat de
samenhang zou kunnen zijn tussen veranderingen van de slaap en van depres-
sieve symptomatologie tijdens een behandeling met een antidepressivum.

In Hoofdstuk 1 werd de literatuur betreffende de effecten van antidepressiva
op de slaap besproken, tegen de achtergrond van vier hypothesen m.b.t. de
relatie tussen slaap en depressie. De meeste antidepressiva bleken, onafhanke-
lijk van hun farmacologisch profiel, de snelle oogbewegingen siaap (rapid eye
movement slaap of REMS) op een opmerkelijke manier te bei'nvloeden: de hoe-
veelheid REMS wordt onderdrukt en de REMS-latentietijd (d.w.z. de tijd tussen
het begin van de slaap en het eerste optreden van REMS) wordt verlengd. Het
stoppen van een behandeling met een antidepressivum veroorzaakt meestal een
terugkeer van deze REMS-waarden naar het nivo van voor de behandeling,
Zowel de REMS-druk (REMS pressure) hypothese, als de hypothese van een
gemeenschappelijk controlemechanisme van REMS en depressie (a common con-
trol mechanism of both REMS and depression) zijn consistent met deze bevin-
dingen. Ze leggen vooral de nadruk op de rol van de REMS: een onderdrukking
van de REMS gaat gepaard met een herstel van de depressie. Twee hypothesen
(de S-deficientie en de niet-REMS hypothesen) bieden een verklaring in terrnen
van de regulatie van de niet-REMS en voorspellen dat acute of cumuiatieve
onderdrukking van de niet-REMS-intensiteit* verantwoordelijk is voor de thera-

' De intensiteit van de niet-REMS (non-REMS intensity) zou tot uiting komcn in de cnergie van voor-
al de lagere frequenties (1-4 Hz) van het EEG tijdens de niet-REMS. Deze kan continue en kwantita-
tief gemeten worden middels spectraal analyse van het slaap EEG. Deze variabele speelt een
belangrijke rol in een recent model dat een verklaring beoogt van dc slaap regulatie in tcrmen van
ecu imeractie tussen een homeostatisch en een circadiaan proces. Dit model (the two-process
model of sleep regulation) is tot dusverre vooral succesvol gebleken in het aantonen van het
homeostatisch karakter van de intensiteit van de niet-REMS.
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peutische effecten van antidepressiva. Een onderdrukking van deze EEG-inten-
siteit zou verantwoordelijk zijn voor het herstel van de depressieve toestand.
Ind i rek t w o r d t een relatie gelegd met REMS-onderdrukking, omdat REMS-
onderdrukking een afname van de niet-REMS-intensiteit te zien geeft.

In de H o o f d s t u k k e n 2, 3, 4 en 5 werden de resultaten gepresenteerd en
besproken van twee onderzoeksprojecten. In deze projecten werden de effecten
van twee antidepressiva (resp. trazodone en citalopram) op de slaap bij depres-
sieven onderzocht . D e onderzoeksopzet was steeds dezelfde: een zogenaamd
'single blind design' met een week 'wash-out', een week placebo-behandeling,
een behandelperiode van vijf weken met het antidepressivum en tenslotte een
week met een placebo-behandeling. De resultaten van de slaapobservaties
waren gebaseerd enerzijds op polygrafische variabelen (Hoofdstukken 2 en 4)
en anderzijds op spectraalanalyse van het EEG tijdens de niet-REMS (Hoofd-
stukken 3 en 5).

In Hoofds tuk 2 werd het onderzoek naar de effecten van het antidepressivum
trazodone beschreven bij acht depressieve patienten. Eerder onderzoek door
anderen met dit antidepressivum liet geen onderdrukking van de REMS zien,
maar wel een toename van de langzame golven slaap [slow wave sleep (SWS);
een onderdeel van de niet-REMS]. In ons onderzoek vonden we echter wel een
significante onderdrukking van de REMS en geen significante verandering van de
SWS. Tevens werd een significante toename van de REMS-latentietijd vastgesteld.
Echter, er kon geen duidelijke samenhang gevonden worden tussen de verbete-
ring van de depressie en de veranderingen van de REMS.

In Hoofds tuk 3 werden de effecten van trazodone op de intensiteit in het
slaap-EEG tijdens de niet-REMS nagegaan. Tijdens de trazodone behandeling
werden er aanwijzingen gevonden voor een significante verlaging van de EEG-
energie in de 13 en 14 Hz frequenties en tijdens de onttrekking van het medica-
ment bleek de EEG-energie van de 1 Hz frequentie significant verlaagd te zijn.
De EEG-energie in de lagere frequenties was verminderd tijdens de trazodone
behandeling bij vier van de vijf patienten die verbeterden. Dit resultaat kan een
aanwijzing zijn dat de voorspelling dat een onderdrukking van de niet-REMS-
intensiteit een rol speelt bij het verbeteren van de depressie geldig zou kunnen
zijn.

In Hoofdstuk 4 werd het onderzoek beschreven naar de effecten van citalo-
pram op de slaap van zestien depressieven. Citalopram werkt zeer specifiek als
remmer van de heropname van het neurotransmitter serotonine in de hersenen.
In vergelijking met de mensen die relatief weinig verbeterden, bleken de men-
sen die relatief meer verbeterden aan te geven dat hun slaap en stemming verbe-
terden. Citalopram bemvloedde niet de slaap-continui'teit, maar veroorzaakte
een significante toename van het niet-REMS-2 stadium. Zowel direct na het
begin van de behandeling (na een dag medicatie) als aan het eind van de behan-
deling werd een significante verlaging van de hoeveelheid REMS vastgesteld.
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Hetzelfde gold voor een significante verlenging van de REMS-latentietijd. Maar
een samenhang tussen slaap-polygrafische variabelen en klinische verbetering
kon niet worden aangetoond.

In Hoofdstuk 5 werden de effecten van citalopram op de EEG-energie tijdens
de niet-REMS onderzocht. Aan het eind van de behandeling en na een week ont-
trekking van het antidepressivum werd een significante verlaging vastgesteld
van de EEG-energie van hoofdzakelijk de 8-9 Hz frequenties. Er kon geen dui-
delijke verandering gevonden worden van de EEG-energie in de deltafrequentie-
band (1-4 Hz), welke wordt beschouwd als de belangrijkste maat voor de niet-
REMS intensiteit. Een samenhang tussen de EEG-energie variabelen en de klini-
sche verbetering kon niet worden aangetoond.

In Hoofdstuk 6 werd een nabeschouwing van het onderzoek gepresenteerd.
Er werd in geconcludeerd dat de veronderstelling dat REMS-onderdrukking
rechtstreeks van belang is voor de verbetering van de depressie niet kon wor-
den bevestigd. Desalniettemin zou de onderdrukking van de REMS een voor-
waarde kunnen zijn voor het in werking treden van andere, nog onbekende,
processen die van belang zijn voor het herstel van de depressie.

Resultaten van fundamenteel slaaponderzoek op basis van het twee-proces-
senmodel van de slaapregulatie hadden aanleiding gegeven voor het spectraal-
analytisch onderzoek van dit proefschrift. Dit onderzoek heeft niet de bevin-
dingen opgeleverd die de hypothesen ondersteunen dat een onderdrukking van
de intensiteit van de niet-REMS van belang is voor de therapeutische werking
van antidepressiva. De resultaten maken evenwel duidelijk dat de huidige fun-
damentele kennis nog ontoereikend is om de rol van de slaapfysiologie bij het
herstel van de depressie tijdens een behandeling met antidepressiva vast te stel-
len.
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