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Samenvatting en conclusies 

SAMENVATTING 
Het 22q11 deletie syndroom (22q11DS), of velo-cardio-faciaal syndroom, wordt veroorzaakt door een 

microdeletie in chromosoom 22 en gaat gepaard met een verhoogd risico op neuropsychiatrische 

aandoeningen. De kwetsbaarheid voor deze aandoeningen kan mogelijk worden verklaard door een 

tekort aan genproduct van de genen catechol-O-methyltransferase (COMT) en proline dehydrogenase 

(PRODH). Deze genen coderen respectievelijk voor een eiwit dat is betrokken bij de afbraak van 

catecholaminen, en voor een eiwit dat is betrokken bij de afbraak van het aminozuur, en de 

neurotransmitter, proline. Desondanks zijn er bij mensen met 22q11DS nauwelijks onderzoeken 

gedaan die zich richten op biochemische processen (in de hersenen) en de (patho-)fysiologie van 

neuronen. Neurotransmitter studies kunnen onze kennis van het neuropsychiatrisch fenotype van 

mensen met 22q11DS vergroten. 22q11DS kan ook als model fungeren voor het bestuderen van het 

onderliggende mechanisme dat, via een gendefect en stoornissen in neurotransmittersystemen, leidt 

tot psychiatrische symptomen. Daarom richten de onderzoeken in dit proefschrift zich op 

neurotransmitter systemen, voornamelijk bij mensen met 22q11DS. 

 

Hoofdstuk 1 is een review van onderzoeken met -methylpara-tyrosine (AMPT). Dit middel is een 

competitieve remmer van de snelheid bepalende stap in de catecholamine synthese. De 

bediscussieerde studies suggereren dat AMPT een bruikbare farmacologische interventie biedt om 

catecholamine systemen in mensen te onderzoeken. Bovendien zijn er aanwijzingen dat AMPT een 

positief klinisch effect kan hebben bij verschillende neuropsychiatrische stoornissen. Wel wijzen de 

onderzoeken op (dosis gerelateerde) bijwerkingen van het middel. 

 

Hoofdstuk 2 en 3 presenteren resultaten van catecholamine onderzoek bij volwassenen met 

22q11DS. In deze onderzoeken werden neuro-endocriene, perifere dopaminerge (DA) en perifere 

markers voor norepinefrine (NE) gebruikt. In hoofdstuk 2 werden catecholaminerge markers 

vergeleken tussen een groep volwassenen met 22q11DS en een groep gezonde controles, gematcht 

op leeftijd en geslacht. Vóór en na DA depletie met AMPT werden plasma spiegels van prolactine en 

perifere waarden van catecholamines (en metabolieten hiervan) gemeten. Vóór de gift AMPT hadden 

volwassenen met 22q11DS hogere urine waarden en lagere plasma waarden van de belangrijkste DA 

metaboliet vanilazijnzuur (HVA). Nà AMPT hadden mensen met 22q11DS lagere urine en plasma 

HVA waarden en een lagere prolactine respons dan controles. Hiernaast was de DA/HVA ratio, een 

ruwe maat voor DA metabolisme, significant hoger in de mensen met 22q11DS, zowel vóór als nà 

AMPT. Dit suggereert een verstoorde DA afbraak in 22q11DS. In hoofdstuk 3 werd de relatie tussen 

catecholaminerge markers, geslacht, COMT Val108/158Met polymorfisme en symptomen van 

schizofrenie onderzocht in een groep volwassenen met 22q11DS, met en zonder schizofrenie. 

Urinewaarden van DA en NE, urine- en plasmawaarden van hun metabolieten en plasma prolactine 

waarden werden bepaald bij alle participanten. Tevens werden er ratio’s berekend van de verhouding 

catecholamine ten opzichte van de metaboliet; een ruwe maat voor omzetting van de betreffende 

catecholamine. De uitslagen werden gecorreleerd aan scores op de Positive and Negative Symptom 

Scale (PANSS). De belangrijkste resultaten toonden (1) een significant verschil in de verdeling van het 
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COMT Val108/158Met allel tussen schizofrene en niet-schizofrene mensen (schizofrene mensen hadden 

vaker het Val allel, omgekeerd hadden niet-psychotische vaker het Met allel); (2) een significant effect 

van geslacht op urine DA waarden, op de DA/HVA ratio mannen < vrouwen) en op plasma vanilgycol 

(MHPG, een metaboliet van NE) waarden (mannen > vrouwen); (3) hogere plasma HVA waarden in 

psychotische vrouwen vergeleken met niet-psychotische vrouwen. Aangezien behandeling met 

antipsychotica de catecholamine waarden kan hebben beïnvloed en we niet kunnen uitsluiten dat de 

onderzoeksgroep te klein was om meer subtiele groepsverschillen aan te tonen, is het moeilijk om 

sluitende conclusies te trekken uit de resultaten. Echter, de resultaten suggereren wel effecten van 

geslacht op catecholamine systemen in 22q11DS, zoals ook gerapporteerd wordt in onderzoeken die 

zich richten op COMT en psychiatrische stoornissen [1] en in schizofrenie [2]. 

 

In hoofdstukken 4 en 5 werd de striatale DA D2/3 receptor binding (D2/3R) in volwassenen met 

22q11DS bestudeerd met behulp van single photon emission computed tomography (SPECT) en de 

selectieve DA D2/3 antagonist [123I]IBZM. In hoofdstuk 4 werd een groep volwassenen met 22q11DS, 

die niet eerder antipsychotica of psychostimulantia hadden gebruikt, vergeleken met een groep 

gezonde controles, gematcht op leeftijd en geslacht. De relatie tussen striatale D2/3R binding ratio’s en 

plasma prolactine spiegels werd ook onderzocht. Er waren geen significante verschillen in striatale 

D2/3R binding ratio tussen beide groepen. Echter, er was een positieve correlatie tussen D2/3R binding 

ratio’s, terwijl die correlatie er niet was bij mensen met 22q11DS. Deze resultaten suggereren dat een 

deletie in chromosoom 22q11 de striatale DA waarden niet beïnvloedt. De verstoorde relatie tussen 

striatale D2/3R binding en prolactine waarden suggereert echter wel een verstoring van het DA 

systeem op een ander niveau. 

 

In hoofdstuk 5 bestudeerden we of een functioneel polymorfisme in het COMT gen (Val158Met) de 

striatale D2/3R binding in 22q11DS beïnvloedt. Met hemizygoten hadden een significant lagere 

gemiddeld striatale D2/3R binding dan Val hemizygoten. Alhoewel de onderzochte groep klein was, 

suggereren deze resultaten dat variaties in COMT activiteit DA waarden in het striatum kunnen 

beïnvloeden. Deze resultaten kunnen implicaties wellicht hebben voor de kennis over de rol van 

COMT bij psychiatrische aandoeningen. 

 

In hoofdstuk 6 werden gezonde mensen gescand met SPECT en [123I]IBZM, vóór en na twee 

verschillende DA depletie procedures met AMPT. In dit onderzoek bestudeerden we het effect van en 

tolerantie voor AMPT, van twee verschillende procedures met lagere doseringen AMPT dan 

beschreven in de literatuur. In vergelijking met de twee andere procedures (géén AMPT en vaste 

dosering AMPT), vonden we een significante toename van striatale D2/3R binding bij de procedure 

waarbij AMPT werd aangepast aan het lichaamsgewicht. Met de laatste procedure kan de kans op 

bijwerkingen en uitval bij dergelijk onderzoek worden verkleind. 

 

Hoofdstuk 7 beschrijft het eerste Proton Magnetic Resonance Spectroscopy (1H-MRS) onderzoek in 

22q11DS. Wij vonden een toename van de neurotransmitter glutamaat en de neurometaboliet myo-
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inositol in de hippocampus bij volwassenen met 22q11DS met schizofrenie in vergelijking van 

volwassenen met 22q11DS zonder schizofrenie. Deze resultaten kunnen mogelijk een, deel van de, 

verklaring geven voor psychotische symptomen bij mensen met 22q11DS. 

 

Tenslotte, beschrijft hoofdstuk 8 een casus van een volwassen man met 22q11DS bij wie zich op 

jonge leeftijd parkinsonisme presenteerde. Omdat patiënt tevens behandeld werd met een 

antipsychotum en hier niet mee kon stoppen, was het klinisch niet duidelijk of patiënt leed aan 

antipyshotica-geinduceerd parkinsonisme of de ziekte van Parkinson. Om dit onderscheid te kunnen 

maken werd een dopamine transporter (DAT) SPECT gemaakt. Het scintigrafisch beeld ondersteunde 

de diagnose ziekte van Parkinson. Aangezien 22q11DS wordt geassocieerd met hoge DA waarden en 

de ziekte van Parkinson met een tekort aan DA, gaat het om een bijzondere en onverwachte, 

gebeurtenis. De casus toont ook dat beeldvorming van dopamine transporters kan bijdragen in de 

diagnostiek, door het onderscheiden van de ziekte van Parkinson met secundair, door antipsychotica 

geïnduceerd, parkinsonisme. Tevens zou het van waarde kunnen zijn om een mogelijke relatie tussen 

22q11DS en het op jonge leeftijd voorkomen van de ziekte van Parkinson te onderzoeken. 

 

 

 

CONCLUSIES 
In dit proefschrift worden de eerste gecontroleerde onderzoeken naar catecholamines, het eerste 

SPECT onderzoek en het eerste MR spectroscopie (MRS) onderzoek bij mensen met 22q11 deletie 

syndroom (22q11DS) beschreven. Tevens worden een review over studies met -methylpara-tyrosine 

(AMPT) bij neuropsychiatrische aandoeningen, een onderzoek dat een alternatieve en bruikbare 

procedure met een lage dosering AMPT introduceert, en een casus van een volwassene met 

22q11DS bij wie zich op jonge leeftijd de ziekte van Parkinson openbaart, gepresenteerd. De 

belangrijkste bevindingen van de onderzoeken in de proefschrift zijn: 

 

1. Een verstoorde dopamine huishouding bij volwassenen met 22q11DS; ook bij een blanco 

psychiatrische voorgeschiedenis. 

2. Geslachts verschillen in catecholamines bij volwassenen met 22q11DS.  

3. Overeenkomstige striatale D2/3R binding ratio’s bij volwassenen met 22q11DS en gematchte 

gezonde controles. 

4. Invloed van een functioneel polymorfisme in het COMT gen (Val158Met) op de striatale D2/3R 

binding in 22q11DS. 

5. Verhoogde concentraties van glutamaat en myo-inositol in de hippocampus van volwassenen 

met 22q11DS en schizofrenie, vergeleken met niet-psychotische volwassenen met 22q11DS. 

6. Een procedure met een lage dosering AMPT lijkt geschikt om de relatie tussen 

catecholamines en neuropsychiatrische aandoeningen te onderzoeken. 
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7. Dopamine transporter (DAT) beeldvorming zou van waarde kunnen zijn om een mogelijke 

relatie tussen 22q11DS en het op jonge leeftijd voordoen van de ziekte van Parkinson te 

onderzoeken. 

 

Concluderend, bevat dit proefschrift resultaten van onderzoeken die de hypothese van verstoringen in 

neurotransmitter systemen in volwassenen met 22q11DS, als gevolg van gereduceerde 

gendoseringen, ondersteunen. Dit kan mogelijk verklaren waarom mensen met 22q11DS een 

verhoogde kwetsbaarheid hebben voor psychiatrische aandoeningen. Tevens bevat het resultaten van 

onderzoeken die mogelijk bijdragen aan verbeterde challenge onderzoeken en diagnostische 

procedures bij neuropsychiatrische aandoeningen. De gepresenteerde resultaten in dit proefschrift 

geven enig inzicht in de complexe relatie tussen een genetisch defect en (ab)normale 

hersensfuncties. 
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