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6.2Samenvatting van de resultaten

Hoofdstuk 2
Witte stof afwijkingen in de vroege fase van schizofrenie

Diffusie tensor imaging bevindingen in individuen met een ultra-hoog-
risico op psychose

Met DTI hebben we aan vier grote witte stof bundels, die verschillende
hersengebieden met elkaar verbinden in de rechter en linker hersen-
helft, de fractionele anisotropie (FA) gemeten. We vonden geen ver-
schillen in FA van deze bundels tussen de UHR patiënten en gezonde
controle personen (hoofdstuk .; Peters et al. ). Ook vonden we
geen verschillen in FA tussen de UHR patiënten die binnen twee jaar
schizofrenie ontwikkelden, en de UHR patiënten die geen schizofrenie
ontwikkelden (hoofdstuk .; Peters et al. ). In contrast met deze re-
sultaten bij speci eke witte stof banen, vonden we met een andere DTI
analyse methode (voxel-by-voxel) wel enkele witte stof afwijkingen bij de
UHR patiënten.Met deze analyse methode wordt de gehele witte stof van
de patiënten per punt (voxel) vergeleken met die van gezonde controles.
Met deze methode werden bij de UHR patiënten DTI afwijkingen in de
frontale witte stof gevonden (hoofdstuk .; Peters et al. a). Dit wijst
op een associatie tussen frontale witte stof afwijkingen en kwetsbaarheid
voor het ontwikkelen van een psychose.
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Diffusie tensor imaging bevindingen bij patiënten met recent-ontstane
schizofrenie

Net als bij onze UHR patiënten vonden we met DTI metingen aan vier
grote witte stof bundels geen verschillen in FA tussen de schizofrenie
patiënten en gezonde controles (hoofdstuk .; Peters et al. ). Met
voxel-by-voxel analyses van de gehelewitte stofwerden bij de schizofrenie
patiënten temporaal en parietaal witte stof afwijkingen gevonden samen
met aanwijzingen voor frontale afwijkingen, in vergelijking met gezonde
controles (hoofdstuk .; Peters et al. a). Deze bevinding samen met
de bevindingen bij de UHR patiënten wijzen op een verband tussen witte
stof afwijkingen in parietale en temporale witte stof en het ontstaan van
de eerste psychose.

Andere DTI studies hebben DTI afwijkingen in verschillende hersen-
gebieden gevonden bij patiënten met recent ontstane schizofrenie en bij
chronische patiënten, al zijn de bevindingen in de eerste groep minder
consistent dan in de tweede. Zes andere DTI studies lieten geen witte
stof afwijkingen zien bij recent ontstane schizofrenie.Demeeste afwijkin-
gen werden met een voxel-by-voxel analyse gevonden, terwijl zes van de
vijftien studies die speci eke witte stof banen meetten geen afwijkingen
vonden. Bovendien is er voor elke witte stof baan die afwijkend bevon-
den werd in een studie, een andere studie die in die baan geen DTI afwij-
kingen vond. Deze verschillende bevindingen kunnen mogelijk verklaard
worden door verschillen in DTI methodologie en in kernmerken van de
onderzochte patiënten. Dit zal verder besproken worden hieronder in de
paragraaf ‘Beperkingen van het onderzoek’.

Hoofdstuk 3
Witte stof en cannabisgebruik in de adolescentie

Met DTI vonden we in patiënten met recent-ontstane schizofrenie met
cannabisgebruik in de adolescentie verhoogde FA in drie verschillende
witte stof banen, in vergelijking met gezonde controle personen en met
patiënten zonder cannabisgebruik in de adolescentie (hoofdstuk .; Pe-
ters et al. b). Deze afwijkingen waren niet gerelateerd aan de ge-
bruikte hoeveelheid cannabis of andere drugs, en daarom concludeer-
den we dat cannabis niet een oorzakelijke factor van FA afwijkingen is,
maar dat cannabis gebruikers een aparte subgroep van patiënten vor-
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menmet speci ekewitte stof afwijkingen, enmogelijkmet structurele hy-
peractiviteit. Een belangrijke beperking van onze studie was het gebruik
van meerdere middelen naast cannabis door de patiënten. Daarnaast kon
een algemeen effect van cannabis, in plaats van een speci ek effect van
cannabisgebruik in de adolescentie, niet uitgesloten worden.

Daarom werden in een tweede studie patiënten met vroeg cannabis
gebruik (voor het e jaar) vergeleken met patiënten met laat cannabis
gebruik (na het e jaar) en cannabis-naïeve patiënten; allen zonder sig-
ni cant gebruik van andere middelen (hoofdstuk .; Dekker, Schmitz,
Peters et al. ). Cannabis-naïeve patiënten lieten verminderde FA zien
in een deel van de grote witte stof bundel die de linker en rechter hersen-
helftenmet elkaar verbindt, vergelekenmet de vroege cannabisgebruikers
en gezonde controles (zonder cannabis of ander drugsgebruik).

Een mogelijke verklaring voor het verschil in bevindingen tussen
hoofdstukken . en hoofdstuk . is dat in de tweede studie de patiënten-
groepen kleiner waren: verhoogde FAwaardes door adolescent cannabis-
gebruik zijn mogelijk subtiel en alleen meetbaar zijn in grotere groepen
patiënten. Ondersteunend bewijs voor verhoogde FA bij adolescent
cannabisgebruik komt van een studie in cannabisgebruikers zonder ern-
stige psychiatrische stoornis (DeLisi et al. ). In adolescenten die
zowel cannabis als alcohol gebruikten werden ook verhoogde FAwaardes
gevonden (Bava et al. a, De Bellis et al. ), in combinatie met
verlaagde FA in andere gebieden (Bava et al. a). In één van deze
studies hing verhoogde FA in de achterste hersenkwab samen met ver-
beterd presteren in een visueel-motorische taak, terwijl verhoogde FA in
een voorste hersendeel negatief geassocieerd was met verbaal geheugen
(Bava et al. b). Omdat alcohol duidelijk samenhangt met verlaagde
FA (e.g. Pfefferbaum et al. ), zijn de verhoogde FA waardes in de stu-
dies van Bava (a) and De Bellis () mogelijk speci ek gerelateerd
aan het vroege cannabisgebruik. Adolescent cannabisgebruik kan FA in
de witte stof op verschillende manieren verhogen. Ten eerste door een
direct effect: er is bewijs dat stimulatie van de cannabisreceptor de ex-
pressie van een myeline eiwit verhoogt (Arévalo-Martín et al. ). Ten
tweede, verhoogde FA is mogelijk een resultaat van aanpassingsmecha-
nismen in de hersenen om cognitieve beperkingen door cannabisgebruik
te compenseren (Kanayama et al. ). Ten derde, in overeenstemming
met onze resultaten van hoofdstuk ., suggereerden De Bellis en col-
lega’s () dat verhoogde FA versnelde myelinisatie tijdens de adoles-
centie weerspiegelt, wat vervolgens samen zou kunnen hangen met een
verhoogde neiging tot [vroeg] cannabisgebruik.
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In tegenstelling tot bovenstaande, het ontbreken van verhoogde FA
in de studie van hoofdstuk . (Dekker, Schmitz, Peters et al. ) past
bij de hypothese dat patiënten met cannabisgebruik minder afwijkingen
in de hersenstructuur hebben, en meer functionele hersenafwijkingen,
dan patiënten die schizofrenie ontwikkelen zonder gebruik van cannabis
(Murray et al. ). De psychotische effecten van cannabis zijn geas-
socieerd met de dopamine-stimulerende effecten van cannabis (Linszen
and van Amelsvoort ), en vroeg cannabisgebruik, in tegenstelling
tot later cannabisgebruik, heeft mogelijk meer effect op de dopamine ac-
tiviteit, omdat de adolescentie een kritische periode is in de ontwikkeling
van het dopamine systeem (van Nimwegen et al. ). Minder struc-
turele hersenafwijkingen komt overeen met de resultaten van onder-
zoeken welke bij cannabis-gebruikende schizofrenie patiënten beter cog-
nitief functioneren vonden, minder negatieve symptomen, betere sociale
aanpassing voor de eerste psychose, minder incoherente spraak, minder
subtiele neurologische verschijnselen, en minder kwalitatieve MRI afwij-
kingen. Een alternatieve verklaring voor het gebrek aan FA afwijkingen in
de vroege cannabisgebruikers van hoofdstuk . is dat cannabis mogelijk
beschermende eigenschappen voor hersencellen heeft, en deze eigen-
schappen kunnen mogelijk ontwikkelingsstoornissen van de witte stof
bij schizofrenie matigen. Deze hypothese wordt ondersteund door DTI
bevindingen in adolescenten zonder een ernstige psychiatrische stoor-
nis: terwijl ‘binge-drinken’ bij adolescenten geassocieerd was met ver-
minderde FA waardes in verschillende witte stof banen, waren deze ef-
fecten zwakker in adolescenten met zowel ‘binge-drinken’ als cannabis-
gebruik (Jacobus et al. ). Beschermende effecten van cannabis komen
mogelijk voort uit het vermogen van cannabis om toxische stoffen in de
hersenen te verminderen (van der Stelt et al. ) in combinatie met
antioxidante eigenschappen (Hampson et al. , van der Stelt et al.
).

Samenvattend, onze studies samen met andere studies hebben enig
bewijs geleverd dat adolescent cannabisgebruik geassocieerd is met in-
tacte of zelfs verhoogde FA in de witte stof, zowel bij schizofrenie als bij
individuen zonder ernstige psychiatrische stoornis. Schizofrenie patiën-
ten met adolescent cannabisgebruik vormen mogelijk een subgroep met
speci eke DTI afwijkingen in de witte stof, of juist minder afwijkingen
dan patiënten die nooit cannabis gebruikt hebben. Mogelijk spelen er
verschillende onderliggende ziekteprocessen bij patienten met en zonder
(vroeg) cannabisgebruik. Anderzijds kunnen de gevonden DTI effecten
op de witte stof het resultaat zijn van een direct effect van cannabis op
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de witte stof, van aanpassingsmechanismen in de hersenen ter compen-
satie van de negatieve effecten van cannabis, of van beschermende ef-
fecten van cannabis; het is ook mogelijk dat FA verhogingen vooraf gaan
aan cannabisgebruik. Toekomstige studies zijn nodig om de relatie tussen
cannabis en witte stof FA verder te onderzoeken, met aandacht voor het
beloop in de tijd en de gevolgen voor de hersenfuncties.

Hoofdstuk 4
Witte stof en onverzadigde vetzuren

In een kleine, voorlopige studie vonden we een verband tussen FA van
eenwitte stof baan die de frontale en temporal hersenkwabbenmet elkaar
verbind, en de totale concentratie van onverzadigde vetzuren in de mem-
branen van rode bloedcellen van  schizofrenie patiënten. Deze bevin-
ding ondersteunt de hypothese dat vetzuur afwijkingen bij schizofrenie
betrokken zijn bij de witte stof afwijkingen in schizofrenie. Het exacte
mechanisme waardoor vetzuur afwijkingen de witte stof beïnvloeden is
niet duidelijk. Witte stof en myeline zijn niet rijk aan onverzadigde vet-
zuren;myeline bestaat bijvoorbeeld voor ongeveer uitmeervoudig on-
verzadigde vetzuren (Bourre et al. ). Vetzuren zijn mogelijk belang-
rijk voor het vormen of onderhouden van myeline. Verrijking van het
dieet met meervoudige onverzadigde vetzuren lijkt een verbetering van
de ‘kwaliteit’ van de stof te induceren (Virtanen et al. ). Resultaten
van MRI spectroscopie suggereren dat afwijkingen in onverzadigde vet-
zuren mogelijk een gegeneraliseerd dysfunctioneren van de cel membra-
nen veroorzaken, en dit leidt mogelijk tot vermindering van myelinisatie
(Auer et al. ). Onze bevinding moet in een grotere groep patiënten
bevestigd worden, voordat verdere interpretatie zinvol is.

Kanttekeningen bij de methode van het onderzoek

Diffusie tensor imaging

Het afbeelden van witte stof bundels met DTI is gecompliceerd in ge-
bieden waar twee witte stof banen elkaar kruisen. In het algemeen zal
daar een verlaging van de FA optreden. Bij voxel-by-voxel analyses kun-
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nen vals-positieve afwijkingen optreden door de grote hoeveelheid van
vergelijkingen; ook de foutmarge bij het op elkaar registreren van de DTI
plaatjes van alle proefpersonen om de patiënten en controles van elkaar
af te trekken, en de moeilijkheid soms om gevonden afwijkingen toe te
schrijven aan speci eke witte stof bundels, zijn belangrijke beperkingen
bij voxel-by-voxel analyses.

Tijdens onze data analyses ontdektenwe dat er verschillenwaren in de
DTI scans tussen de schizofrenie patiënten, UHR patiënten en controles.
Deze verschillen hadden een effect op de FA metingen in hoofdstuk .,
zodat een verschil in FA tussen de UHR patiënten en controles niet meer
bleek te bestaan wanneer gecorrigeerd werd voor de verschillen in hun
DTI scans. Daarom controleerden we of dit een rol speelde in onze an-
dere studies. In hoofdstuk . bleven de resultaten ongewijzigd. In hoofd-
stuk . heeft het verschil in DTI scans mogelijk geleid tot minder DTI
afwijkingen bij de UHR patiënten en meer afwijkingen bij de schizofre-
nie patiënten, zodat er meer verschillen tussen hen leken te zijn, dan mo-
gelijk gevonden zoudenworden als gecorrigeerd werd voor de verschillen
tussen de DTI scans. In hoofdstuk . waren alle DTI scans hetzelfde. In
hoofdstuk . kan niet uitgesloten worden dat de speci eke FA vermin-
dering in cannabis-naïeve patiënten (mede) veroorzaakt werd door ver-
schillen in DTI scans. Echter het resultaat van normale FA bij de vroege
gebruikers werd niet beïnvloed door verschillen in scans.

Een belangrijke beperking bij DTI onderzoek is dat niet direct te
bepalen is wat voor veranderingen in de hersenen de DTI afwijkingen
veroorzaken. Zoals in de introductie is besproken zijn er meerdere ver-
anderingen die DTI afwijkingen kunnen geven. Interessant is de mo-
gelijkheid om door middel van verschillende MRI technieken speci eker
te bepalen wat voor witte stof veranderingen FA afwijkingen veroorza-
ken. Zo is gesuggereerd dat door een combinatie van MRI metingen on-
derscheid gemaakt kan worden tussen FA afwijkingen veroorzaakt door
myeline afwijkingen en door verstoorde geordendheid (of een verstoorde
‘architectuur’) van de vezel bundels.

Kenmerken van de patiënten

Wehebben alleenmannelijke proefpersonen bestudeerd, omdat de struc-
tuur van de witte stof afhankelijk is van geslacht. Sommige witte stof ba-
nen verschillen in DTI waarden en in grootte en vorm tussen vrouwen
en mannen, zowel bij gezonde mensen als bij schizofrenie patiënten.
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Daarom heeft het gebrek aan gevonden afwijkingen in hoofdstukken .
en .mogelijk deels te makenmet het includeren van alleenmannen. De
meeste DTI studies onderzochten mannen en vrouwen samen. Hoewel
het includeren van alleen mannen als een nadeel beschouwd kan wor-
den, heeft het ook een duidelijk voordeel om verwarrende effecten van
geslacht uit te sluiten. Toekomstige studies zijn nodig om het effect van
geslacht nader onderzoeken.

Een sterk punt van onze studies is de kleine spreiding van de leeftijd
van de proefpersonen, terwijl sommige andere studies patiënten hebben
geincludeerd met een vrij grote variatie in leeftijd. Gezien de beschreven
effecten van leeftijd op DTI metingen (aanwijzingen voor een versneld
verouderingsproces) heeft een kleine spreiding in leeftijd van de proef-
personen de voorkeur. Duur van de ziekte (vanaf de eerste psychose) in
onze patienten varieerde per studie, en was gemiddeld kort tot matig lang
in hoofdstukken ./. en . respectievelijk,maar vrij lang bij de patiën-
ten in hoofdstuk .. Omdat verschillende DTI studies bij schizofrenie
een relatie tussen FA en duur van de ziekte vonden (m.a.w. aanwijzingen
voor toename van witte stof afwijkingen als onderdeel van het ziektepro-
ces na de eerste psychose), heeft een korte ziekteduur met een kleine
spreiding bij patiënten met een eerste psychose de voorkeur. In andere
studies varieerde ziekte duur van kort tot lang, in ongeveer gelijke mate
als in onze studies.

Tenslotte, opleidingsnivo was vergelijkbaar tussen onze patiënten en
de gezonde controles, en gemiddeld genomen waren zij hoog opgeleid.
Opleidingsnivo heeft mogelijk een effect op hersenstructuur en in som-
mige andere DTI studies is niet gecontroleerd op verschillen in oplei-
dingsnivo tussen patiënten en de controles. Mogelijk speelde het hoge
opleidingsnivo van onze patiënten een rol in het relatieve gebrek aan DTI
afwijkingen bij onze patiënten (hoofdstuk ., Peters et al. ).

Een duidelijke beperking van onze studies zijn de kleine aantallen
proefpersonen. Daaromkunnen onze studies die een gebrek aan afwijkin-
gen vonden niet bewijzen dat er geen afwijkingen zijn, ze kunnen alleen
concluderen dat er onvoldoende bewijs is om afwijkingen vast te stellen.




