
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Diffusion tensor imaging in the early phase of schizophrenia

Peters, B.D.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Peters, B. D. (2010). Diffusion tensor imaging in the early phase of schizophrenia. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/diffusion-tensor-imaging-in-the-early-phase-of-schizophrenia(262a9570-fab1-4340-b237-f7fff1f90f1d).html


6.1Inleiding

Schizofrenie is een heterogeen ziektebeeld, dat gekenmerkt wordt door
verschillende psychiatrische symptomen, en cognitief en sociaal dysfunc-
tioneren. De bekendste symptomen zijn wanen, hallucinaties en des-
organisatie van het denken en handelen; deze symptomen staan be-
kend als positieve symptomen. Daarnaast worden veel patiënten ernstig
gehinderd door negatieve symptomen: verlies van initiatief, vervlakking
van het gevoelsleven, gebrek aan energie, terugtrekgedrag, verlies van
sociale contacten. Omdat alle hersenfuncties worden uitgevoerd door
netwerken van verschillend hersengebieden, ontstaan de symptomen en
stoornissen bij schizofrenie mogelijk door een gestoorde communicatie
tussen hersencellen en hersengebieden (‘disconnectiviteit’). Afwijkingen
in de witte stof van de hersenen vormen mogelijk de basis voor deze
gestoorde connectiviteit. De witte stof bestaat uit de uitlopers van de
hersencellen, de zogenaamde axonen, waarmee verbindingen met an-
dere hersencellen en andere hersengebieden gemaakt worden. De witte
stof kan vergeleken worden met “elektrische bedrading” van de herse-
nen. Witte stof is wit door de stof myeline, die een schede om de axonen
vormt en als een isolatiemateriaal de elektrische geleiding in de axonen
verhoogd.

Een relatief nieuwe toepassing van MRI, diffusie tensor imaging
(DTI), maakt het mogelijk microstructurele afwijkingen in de witte
stof te detecteren. De individuele witte stof banen, die uit vele axonen
bestaan, kunnen met DTI afgebeeld worden om vervolgens aan deze ba-
nen verschillende DTI parameters te meten. Eén parameter is fractionele
anisotropie (FA), wat gezien wordt als een marker van de structurele
integriteit van de witte stof bundels, van de mate van myelinisatie, de
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geordendheid van de axonale vezels in de bundels, en de axonale vezel
diameter en dichtheid; afwijkingen in FA kunnen een verandering in
elke van deze factoren weerspiegelen of een combinatie ervan. In multi-
pele sclerose bijvoorbeeld worden duidelijke DTI afwijkingen gevonden,
veroorzaakt door een afname en beschadiging van hetmyeline in de witte
stof. De meeste ziekteprocessen leiden tot een verlaging van de FA.

De relevantie van de witte stof bij schizofrenie wordt ondersteund
door onderzoeken in chronische patiënten die associaties vonden tussen
DTI metingen en klinische symptomen. Negatieve symptomen cor-
releerden met lage FA in de frontaal kwabben. Afwijkingen in het
(werk)geheugen en uitvoerende functies (zoals plannen) correleerden
met verlaagde FA in verschillende vezelbundels. Auditieve hallucinaties
(stemmen horen) waren gerelateerd aan verhoogde FA in verschillende
vezelbundels. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat verhoogde FA
in een witte stof baan mogelijk betekent dat deze baan efficiënter in-
formatie tussen de hersengebieden geleidt, en hallucinaties vervolgens
ontstaan doordat te sterke verbanden gelegd worden tussen (ongerela-
teerde) informatie van verschillende bronnen/hersengebieden. Patiënten
met een ongunstig beloop van de ziekte hebben sterkere FA afwijkingen
dan patiënten met een gunstig beloop.

Dit proefschrift

De rol van witte stof afwijkingen bij het ontstaan van schizofrenie

De eerste vraag in dit proefschrift was of witte stof afwijkingen zoals
gemeten met DTI al aanwezig zijn bij het duidelijke begin van de ziekte
(gede nieerd als de eerste psychose). Als dat zo is, dan zou dit de aan-
name ondersteunen dat witte stof afwijkingen een primaire rol spelen
in het ontstaan van de ziekte, en niet een secundair effect van de ziekte
zijn.Hiertoe hebbenwe jongvolwassen patiëntenmet schizofrenie onder-
zocht, die recent hun eerste psychose doorgemaakt hadden. Een tweede
vraag was wanneer precies deze afwijkingen ontstaan (voor of tijdens de
eerste psychose), en een derde vraag was of witte stof afwijkingen een
eerste psychose kunnen voorspellen in patiëntenmet een verhoogd risico
op schizofrenie. Verschillende klinische criteria, waaronder kortdurende
of lichte psychotische symptomen, zijn voorspellend gebleken voor het
ontwikkelen van schizofrenie. Hulpzoekende individuen die voldoen aan
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deze criteria hebben ongeveer een risico van - om psychotisch
te worden binnen - jaar. Het identi ceren van deze hoog-risico indi-
viduen creëert de mogelijkheid tot vroege interventie of misschien zelfs
preventie van volledige ontwikkeling van de ziekte. Biologische maten
kunnen mogelijk helpen voorspellen wie van de hoog-risico individuen
een psychose ontwikkelt.

Inhoofdstuk beschrijvenwedeDTI studies in patiëntenmet recent-
ontstane schizofrenie, en in individuen met een hoog risico op psychose
(hierna ultra-hoog-risico (UHR) patiënten genoemd). De UHR patiën-
ten kregen bij aanmelding een DTI scan en werden vervolgens twee jaar
gevolgd op het ontwikkelen van een psychose in het kader van schizofre-
nie.

Factoren geassocieerd met witte stof afwijkingen in de vroege fase van
schizofrenie

Schizofrenie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door [de interactie van]
verschillende genetische en omgevingsfactoren. Het is bekend dat
cannabis psychotische symptomen in gezonde personen kan veroorza-
ken en er is een verband tussen cannabisgebruik en het ontwikkelen van
schizofrenie. Het zou kunnen dat cannabis een rol speelt in het ontstaan
van schizofrenie door interactie met of verergering van een gestoorde
hersenontwikkeling bij schizofrenie. In hoofdstuk  worden twee stu-
dies naar de samenhang tussen cannabisgebruik, vooral gebruik in de
adolescentie, en DTI afwijkingen bij de patiënten met recent-ontstane
schizofrenie.Wehebben ons vooral gericht op cannabisgebruik in de ado-
lescentie omdat dit een periode is van actieve hersenontwikkeling, waarin
sterke myelinisatie plaatsvindt in verschillende gebieden.

In hoofdstuk  wordt een studie beschreven naar de samenhang van
onverzadigde vetzuren en witte stof afwijkingen bij schizofrenie. On-
verzadigde vetzuren zijn belangrijke bestanddelen van de buitenschil
(membraan) van elke cel in het lichaam, inclusief de hersencellen. Ver-
minderde concentraties van onverzadigde vetzuren zijn gevonden in de
membranen van rode bloedcellen bij patiënten met schizofrenie; tevens
zijn vetzuur afwijkingen gevonden in de hersenen van overleden patiën-
ten. Verschillende studies hebben een positief effect van supplementen
van onverzadigde vetzuren op symptomen van schizofrenie beschreven,
maar de resultaten zijn momenteel niet overtuigend. Een recente studie
vond dat supplementen van onverzadigde vetzuren het risico op het ont-
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wikkelen van een eerste psychose in UHR patiënten verminderde. De
witte stof van de hersenen bestaat voor een groot deel uit de stof mye-
line, welke voor  uit eiwitten bestaat en voor  uit lipiden. De
verschillende enkelvoudige en meervoudige vetzuren die afwijkend zijn
bevonden in schizofrenie zijn in meer of mindere mate ook aanwezig in
de witte stof. In ratten bestaat ongeveer  van het myeline uit meer-
voudig onverzadigde vetzuren. Tijdens de vroege hersenontwikkeling na
de geboorte vindt er zeer actieve myelinisatie plaats van de vezel bundels,
ten tijde waarvan de relatieve concentraties van verschillende vetzuren
veranderen. In ziektes die primair gekenmerkt worden door witte stof
afwijkingen heeft toevoegen van onverzadigde vetzuren aan het dieet in
sommige gevallen de myeline afwijkingen gecorrigeerd. Vanwege eerder
gevonden afwijkingen van onverzadigde vetzuren in schizofrenie én de
rol van deze vetzuren in de witte stof, hebben wij een kleine, voorlopige
DTI studie uitgevoerd om te onderzoeken of witte stof afwijkingen bij
schizofrenie samenhangen met vetzuur concentraties.




